
 
    

PRINCIP # C 

Retningslinjer ved klasserådsarbejde på Skorpeskolen Privatskole 

 

Skorpeskolen består af fantastiske børn, personaler og ikke mindst forældre. Forældre der, for rigtig manges 

vedkommende, i meget høj grad udviser stort engagement for både eget barn og skolen generelt. Det sætter vi stor 

pris på.  

Dette skriv henvender sig til de forældre, vis initiativ har gjort, at de er valgt som kontaktforældre i et klasseråd. 

Velkommen til arbejdet omkring dit barns klasse. Her er samlet lidt information om forventninger og indhold til dit 

kommende arbejde i klasserådet:  

Klasserådets medlemmer og møder 

• Klasserådet vælges for et år ad gangen på årets første forældremøde 

• Klasserådet består af 3-6 forældre, samt klasselæreren (som deltager ved udvalgte møder)  

• Klasserådet beslutter selv antallet af møder/arrangementer i god fælles ånd  

• Klasserådet beslutter selv hvor møder afholdes (på skolen skal det dog være før 17.00) 

• Klasserådet kan udpeges ved lodtrækning, hvis nødvendigt 

Klasserådets opgaver 

• Tage initiativ til og gennemføre arrangementer der fremmer klassens sociale trivsel 

• Uddelegere opgaver til andre forældre i klassen i forbindelse med arrangementer  

• Give input til klasselæreren omkring dagsorden til forældremøder i klassen 

• Fungere som bindeled/tovholder mellem skolen, bestyrelse og øvrige forældre i klassen ved skolens løbende 

større arrangementer  

• Vælge en kasserer der administrerer klassekassen  

• Vælge én tovholder som står for kontakten til klasselæreren 

• Deltager i bestyrelsens årlige generalforsamling  

Klasserådet dilemmaer  

• Det er IKKE klasserådets opgave at diskutere enkelt personer (elever, personale, forældre) eller episoder. 

• Bliver klasserådet kontaktet omkring specifikke bekymringer, er det IKKE opgaven at problemløse, men blot 

kontakte klasselæreren, som herefter kan tage affære.  

• Generelle bekymringer omkring klassen (uro, kliker osv.) kan på konstruktiv vis drøftes i klasserådet, men det 

er IKKE opgaven at konfliktløse ift. enkelte elever/episoder – snarere at finde fremtidsrettede løsninger i 

samarbejde med klasselæreren 

Anbefalinger til klasserådet 

• Vælg gerne et klasseråd med både kvinder og mænd 

• Vælg gerne et klasseråd så både pige- og drengeforældre er repræsenteret 

• Tilstræb gerne at flest mulige forældre i klassen kommer i klasserådet i løbet af skoletiden 

 


