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Principper for Klasseforældreråd på Fjelstervang Skole
Fællesbestyrelsen Fjelstervang Helhed har besluttet, at alle klasser skal have et
klasseforældreråd. Fungerende klasseforældreråd ses på Forældreintra.
Allerede fra skolestart er det vigtigt at få skabt en følelse af fællesskab i klassen.
Fælles oplevelser for elever, forældre og lærere kan være en god begyndelse for det
videre samarbejde og et inkluderende miljø. Det er fællesbestyrelens håb, at vi
gennem forældreklasseråd kan sikre alle klasser mulighed for at få et velfungerende
netværk til glæde for både børn og voksne på Fjelstervang Skole.
Et godt socialt samarbejde i klassen og et velfungerende samarbejde kan være en god
hjælp i dagligdagen og være med til at styrke skole-hjem samarbejdet generelt.

Klasseforældrerådets arbejde
Klasseforældrerådet har til formål at styrke det sociale liv og fællesskab i og omkring
klassen.
Klasseforældrerådet planlægger og gennemfører 1-2 sociale arrangementer om året.
Klasseteamet (dansk og matematik lærer) kan inviteres med som gæst.
Derudover sørger klasseforældrerådet for forplejning og referat til forældremøder. Evt
samarbejde med klasselærer om ekstra forældremøde.
Klasseforældrerådet administrerer evt klassekasse og evt indkøb af legesager til
klassen.
Klasseforældrerådet sørger for opmærksomhed ved særlige lejligheder som feks
afsked, barsel og længerevarende sygdom.
Klasseforældreråd i 2. og 3. klasse øver og hjælper til med Luciaoptog til ”Syng julen
ind”.
Kopi af indbydelse, oplysninger og arrangementer og billeder sættes i en mappe, som
forældrerådet opbevarer.

Medlemmer af klasseforældrerådet
Der vælges nyt klasseforældreråd hvert skoleår. Medlemmerne vælges af og blandt
klassens forældre. Klasseforældrerådet består af 2-4 forældre og går som hovedregel
på skift blandt forældrene evt efter en klasseliste. Et siddende forældreråd er aktivt til
et nyt er valgt.
Klasselærer orienteres om valg af klasseforældreråd og er ansvarlig for registrering på
Forældreintra.

Eksempler på arrangementer
Hyggeeftermiddag i Landsbycenter og hal, madaften i skolekøkken, cykeltur med
madkurv, grillaften, fisketur, hygge i Momhøje Naturcenter.
Det fungerende klasseforældreråd sørger for udarbejdelse af referat af
forældremøder. Referent sender referat til klasselærer, som efterfølgende har
ansvaret for at få det lagt på Forældreintra.
Børnehaveklasselærer sørger for referent til første forældremøde i 0.klasse.

Fællesbestyrelsen – Fjelstervang Helhed
Revideret oktober 2014

