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Notat vedrørende klasseforældreråd 
på Nørre Nissum Skole- og Børneunivers 

 
 
Indledning: Forældrerådet er en central del af klassens liv, og formålet med dets opgave er 

bl.a.: 
 

at skabe grobund for tæt samarbejde mellem forældre/lærere/pædagoger/elever. 
at fungere som bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen. 

 
Klasseforældremøder 
Umiddelbart efter (samme aften hvis det er muligt) at det nye klasseforældreråd er valgt, 
mødes klasseteamet med forældrerådet for at drøfte forventningsafstemning. På mødet 
kan der laves aftaler om samarbejdet. Klassens trivsel er en vigtig faktor i dette samarbej-
de. 
 

 Der drøftes indhold og dagsorden for kommende forældremøde. Punkterne kan væ-

re: 

o Skole hjem samarbejde - fx lektier, aftaler mv. 

o Hvem står for hvad på forældremøderne. 

o Forældrerådet drøfter oplæg til fødselsdage, fælles ture, brug af mobiltelefo-

ner, legegrupper mv. 

 
Der kan indkaldes til ekstra møder med klasserødder og kontaktlærer/-pædagog, hvis det 
skønnes nødvendigt. 
 
Sociale arrangementer: 
Klasseforældrerådet kan stå for – eller få andre til det – et eller flere sociale arrangemen-
ter, hvor klassens elever, forældre og evt. søskende kan mødes udenfor skoleregi. 
Kontaktlæreren/-pædagogen kan have observeret et eller andet omkring et eller flere børn 
i klassen, som forældrerådet måske kan hjælpe med, så siger kontaktlæreren/pædagogen 
det i lidt generelle vendinger. Kunne f.eks. være at ikke alle får holdt fødselsdag, og at no-
gen måske kunne have brug for en samarbejdspartner. 
 
Praktiske opgaver: 
Klasseforældrerådet er oftest dem, der sørger for brød til forældremøder, og de tilbyder 
som regel også at hjælpe med andre praktiske ting omkring forældremøderne. 
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Hvis forældrene ønsker et referat af forældremødet, så kan det være klasseforældrerådet, 
der står for det. 
Klasseforældrerådet kan bestyre klassekassen. 
 
 
Bindeled mellem forældre og skolen: 
Klasseforældrerådet er en af lærerens/pædagogens kontaktformer til klassens forældre. 
Forældreintra og personlige mail har dog overtaget en stor del af kontakten til alle foræl-
dre. 
Klasseforældrerådet er nogle, som de andre forældre i klassen kan henvende sig til, hvis 
de af en eller anden grund foretrækker det frem for en direkte henvendelse til kontaktlære-
ren/-pædagogen, til skolens ledelse eller til skolebestyrelsen. 
 
 
Medlem af forældrerådet 
Ved skoleårets første klasseforældremøde informerer et forældrevalgt skolebestyrelses-
medlem kort om forældrerådsarbejdet. I almenklasserne vælges to/tre forældre ind i klas-
seforældrerådet. I specialklasserne udpeges/vælges 1 forældrerepræsentant og 1 supple-
ant til forældrerådet. De forældrevalgte i specialklasserne udgør forældrerådet for special-
klasserne. Man sidder i rådet mindst ét år indtil næste klasseforældremøde - men gerne 
flere år.  
I det tilfælde at ingen melder sig frivilligt, vælger skolen repræsentanterne i alfabetisk or-
den efter klasselisten.  
 
 
Bindeled mellem klasseforældreråd og skolebestyrelsen 
De forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen holder et årligt møde (nov. / dec.) med  
alle klasseforældrerådene. 
Hver klasse i almendelen tildeles et forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem. 
Det eller de skolebestyrelsesmedlem(mer), som er valgt som repræsentanter for special-
klasserne, er kontaktperson(er) for forældrerådet i specialklasserne.  
 
 
Vedrørende specialklasserne på Nørre Nissum Skole- og Børneunivers 
Der gælder en anden ordning vedrørende valg / udpegning, opgaver mv. til klasseforæl-
dreråd / forældrenetværk i specialklasserne. 
 
 
Vedtaget i skolebestyrelsen den 20. januar 2020.     
 
 


