
 

 

 

 

 

Dannelse af klasseråd/kontaktforældre 

 
Folkeskoleloven lægger op til, at der etableres et tæt   
skole-/hjemsamarbejde med det formål at få det enkelte   
barn og klassen som helhed til at udvikle sig bedst muligt. 
 
Klasserådet 
Klasserådet er en vigtig faktor i dette samarbejde, idet det er vigtigt, at forældrene kommer 
i dialog med skolen og deltager i fælles arrangementer med henblik på at få skabt den 
gensidige tillid. Allerede fra de yngste årgange er det vigtigt, at få skabt en følelse af 
fællesskab. Det giver de mindste elever trygge vilkår ved skolestarten. Fællesoplevelser for 
elever, forældre, lærere og pædagoger kan være en god begyndelse for det videre 
samarbejde 
 
I hver klasse vælges 4-5 forældrerepræsentanter for et år af gangen. Der kan vælges en 
mødeleder blandt de valgte. 
 
Valget til klasserådet foregår på det første forældremøde efter sommerferien. Af hensyn til 
kontinuiteten i samarbejdet, så opfordres der til at lave glidende udskiftning af forældrene, 
således at ikke samtlige forældre udskiftes på én gang. Hashøjskolen forventer, at alle 
forældre er indstillet på at deltage i klasserådsarbejdet i løbet af barnets skoletid og på at 
deltage i aktiviteter arrangeret af klasserådet. 
 
Opgaver 
Klasserådet har ingen formel beslutningskompetence, men har til opgave at fremme 
trivslen i klassen og derigennem sikre børnene et godt skoleliv – såvel fagligt som 
personligt og socialt. 
Klasserådet mødes mindst 2 gange årligt. Klasserådet har en dialog med klasselæreren 
omkring klassens trivsel mhp. at initiere relevante aktiviteter for hele eller dele af klassen. 
Klasserådet kan tage initiativ til drøftelse af temaer på forældremøderne. 
F.eks. pige/drengeroller, fritidsliv, fødselsdage, gaver, uddeling af mad/drikke i skoletiden, 
mobning, mobiltelefoner, samværsregler osv. 
Andre opgaver for forældrerådet kan være at involvere bestemte forældre i klassens liv 
samt at lærere, pædagoger, forældre og elever bliver bedre til at lytte til hinanden og 
derved skabe større gensidig forståelse. 
 
Inspiration til aktiviteter kan findes på Forældrefiduser 
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