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Aktivitet 
 
Bingo/banko i gl. SFO 

Spille brætspil 

Aktivitet 
 
Cykeltur til spejderhytten i Haverslev  

Tur til naturlegeplads i Arden og Stenild 

Besøge bevægelsesparken i Aalestrup 

Aktivitet 
 
Skøjtetur til Gigantium 

Aktivitet 
 
Grill i bålhytten 

- tilberede fisk/pandekager over bål 

Aktivitet 
 
Legeeftermiddag i anlægget 

Cykeltur 

Aktivitet 
 
Sommerolympiade på stadion bag 

kirken 

Orienteringsløb 

Aktivitet 
 
Fisketur 

Gårdbesøg 

Skovtur 

Aktivitet 
 
Kun fantasien sætter grænser :-) 

Sammen kan vi mest 
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Aktivitet 
 
”Kampen om pokalen” konkurrence i 

f.eks. stafetløb og høvdingebold. 

Aktivitet 
 
Fællesspisning for klassen med eller uden 

hele familien.  

Overnatning på skolen,  

Aktivitet  
 

Filmaften på skolen 

Udsmykning af klasselokaler 

Aktivitet 
 
Nissefest, halloweenfest, diskofest, 

høstfest, bogstavfest, vikingefest 

Ideer til aktiviteter 

Side 3 

Hvad er et forældreråd? 

Et klasseforældreråd er et frivilligt råd, som normalt består af 4 forældre. 

  

Rådet har ikke nogen formel beslutningskompetence, men er en vigtig aktør på 

klasseniveau i forhold til skole/hjem-samarbejdet - rådet arbejder for at fremme 

forældreindflydelse og trivsel i elevernes skolehverdag.  

Rådet udgør derfor en værdifuld samarbejdspart for bl.a. klassens forældre og 

klassens lærere. 

  

Valg af  forældreråd 

Valg til forældrerådene sker på det første forældremøde i hvert skoleåret.  

Det anbefales, at der sidder 4 forældre i klasseforældrerådet, og det tilstræbes, at 

forældrerådet afspejler hele klassens sammensætning. 

Det er en god idé, at kun halvdelen af rådets medlemmer er på valg hvert år. På 

den måde kan erfaringer og oplysninger gives videre til nye rådsmedlemmer. 

Det første forældrerådsmøde aftales umiddelbart efter valget for at komme godt i 

gang med at planlægge skoleårets arrangementer. 

 

Forældrerådets opgaver 

Klasseforældrerådet arbejder for, at elever, forældre, lærere og pædagoger lærer 

hinanden bedre at kende. Rådet er proaktivt i opbyggelsen af et godt netværk 

omkring klassen.  

Klasseforældrerådet er desuden klassens forældres talerør – og en vigtig 

samarbejdspartner for skolen og klassens lærere og pædagoger. 

  

Eksempler på typiske opgaver: 

 

 Bindeled mellem forældre, klasselærer, skolebestyrelse og ledelse. 

 Deltagelse i tilrettelæggelse af forældremøder. 

 Arrangerer sociale aktiviteter udenfor skoletiden. 

 Tager initiativ og støtter afklaring af klassens regler og/eller fælles 

holdninger til eksempelvis mobiltelefon, alkohol, sund kost, fødselsdage, 

klassekassen mv. 

 Arbejde med klassetrivel 

 Deltagelse i planlægning og evt. udførelse af fx lejrskole eller udflugter 

 Oprettelse og administration af klassekassen 
 

 

 

Sammen kan vi mest 
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Samarbejdet med skolen 

Forældrerådet er en vigtig samarbejdspartner. I samar-

bejde om forældremøder er det skolen, der skal tage 

kontakt til forældrerådet for at samarbejde om forældre-

mødernes tilrettelæggelse - i så god tid som muligt. 

Skole og forældreråd aftaler, hvordan møderne skal for-

løbe, og om der skal være input i form af oplæg eller ma-

teriale. Der kan fx være tale om eksterne oplægsholdere 
eller om, at et skolebestyrelsesmedlem er mødeleder, 

eller at fx en inklusionsvejleder kommer for at støtte op 

om forældrerådsarbejdet. 

 Formålet med samarbejde om forældremøderne er, at 

forældremøderne bliver relevante og vedkommende for 

alle parter, og at der er konstruktiv dialog og samarbejde 

om klassens sociale udvikling og trivsel. 

 

 

 

Skolebestyrelsen vil gerne have lejlighed til at udveksle erfaringer og viden med forældre-

rådene, så der kan opstå en konstruktiv sparring. Derfor indbydes forældrerådene til et 

årligt møde med skolebestyrelsen.  

  

 

 

Uddeleger! 

Inviter andre forældre til at give en hånd med. For at forældrerødderne ikke skal brænde 

ud, er det en god idé at vælge aktiviteter, hvor det er let for andre forældre i klassen at 

hjælpe til. Gør det til en tradition at uddelegere enten hele aktiviteter eller dele af aktivi-

teter. Man kan fx sagtens bede 3 fædre om at planlægge og invitere til en drengedag – og 

det samme for pigerne. 

Et forældreråd er ikke nødvendigvis en serviceenhed, der sørger for, at alle andre bare 

skal møde op. Det kan have en rigtig god effekt at være igangsættere til, at klassens foræl-

dre kommer til at lære hinanden at kende gennem deres engagement i aktiviteterne. 

 

Side 5 

Kommunikation 

Gaver 

Lektier 

Inklusion 

Skærmtid 

Sprogbrug 

Sengetider 

Opdragelse 

Fødselsdage 

Skoleparathed Konflikthåndtering 

Alkohol 

Fællesskab 

Samarbejde 

Sammen kan vi mest 

Værd at drøfte 


