
 
 

Dybbøl-Skolen Et godt sted at være – og lære 

  1/1 

 
Dybbøl-Skolen Telefon:  88724362 

Sønderborg Kommune  dybbol-skolen@sonderborg.dk 

Gl. Aabenraavej 20, 6400 Sønderborg www.dybbol-skolen.dk 

 

 
Principper for klasseforældreråd 
 
 
For at fremme den enkelte klasses generelle trivsel i og uden for skolen, opfordrer 
skolebestyrelsen forældrene til, at vælge et klasseforældreråd. Et klasseforældreråd er en uformel 
gruppe af forældre, der har klassens sociale trivsel for øje – alt vedr. undervisning og enkelte 
børns trivsel påhviler skolens personale og ledelse. 
 
Klasseforældrerådet kan med fordel bestå af 3-4 forældre. Man vælges gerne for 2 år, forstået på 
den måde, at der hvert år kan udskiftes 1-2 forældre, således at kontinuiteten i klasseforældrerådet 
bevares. Klasselærer kan inviteres til møderne med klasseforældrerådet. 
Kontakten med klassens personale kan vægtes og klasseforældrerådet kan vælge en tovholder, 
der fungerer som primær kontaktperson til personalet eller skolebestyrelsen. 
 
Klasseforældrerådet opfordres til at arrangere ca. 2-4 arrangementer med børnene hvert skoleår. 
Arrangementerne er for klassens børn, forældre (og evt. også søskende) samt gerne klassens 
primære medarbejdere. Klassens primære medarbejdere er forpligtet til at deltage ved 1 af 
arrangementerne. 
 
Ideer til opgaver for et klasseforældreråd: 

1. Medarbejderen bør henvende sig til klasseforældrerådet omkring planlægning af 
forældremøder. Klasseforældrerådet kan bidrage med punkter til dagsorden i klassen, 
fungere som mødeleder, skrive referater, være behjælpelig med praktiske opgaver m.m. 

2. Klasseforældrerådet kan tage initiativ til forældredrøftelser om emner som er alment 
gældende for klassen (se forslag i bilag).  

3. Klasseforældrerådet kan, i samarbejde med personalet, tage initiativ til aktiviteter i og uden 
for undervisningstid, som f.eks. besøg på forældrenes arbejdspladser, skovture, 
fællesspisning, ekskursioner m.m. 

4. Klasseforældrerådet kan være ansvarlig for en evt. klassekasse, hvor alle forældre 
opfordres til at indbetale, men ikke kan pålægges det. 

5. Klasseforældrerådet opfordres til at kontakte forældre til nye elever for at byde dem 
velkommen i klassens fællesskab.  

 
Ved behov kan forældrerådene tage kontakt til forældrevalgte i skolebestyrelsen og få yderligere 
sparring til udvikling af forældrerådet.  
 
Der er tilknyttet et bilag til dette princip der kan styrke og inspirere forældrerådene.  
     

Godkendt i skolebestyrelsen den 26. april 2021 
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