
                                                                                                              

 

 

Anbefaling til arbejdet i klasseforældreråd og trivselsgrupper 
 
Skolebestyrelsen på Aabybro Skole opfordrer til, at der i alle klasser etableres et klasseforældreråd. 
Det anbefales ligeledes, at der etableres et antal trivselsgrupper. Herunder gives vores anbefalinger 
til, hvad der kan arbejdes med i såvel klasseforældreråd, som i trivselsgrupperne. 

 
Forældrene er oftest de mest betydningsfulde voksne i et barns liv og dermed bliver forældrenes 
holdning til skolen meget vigtig i forhold til den måde, barnet ser kammeraterne, klassen, lærerne og 
pædagogerne på. Vores antagelse er, at jo bedre forældrene har det sammen og jo mere anerken-
dende de er omkring skolen i sin helhed, jo mere støtter de deres barns skolegang positivt. Det 
betyder ikke, at man som forældre/forældregruppe skal eller kan være enige om alt, men det støtter 
børnenes skolegang og kammeratskab positivt, hvis forældrene kommunikerer i en god tone. 
 
Arbejdet i et klasseforældreråd 
Klasseforældrerådet kan være med til at sætte vigtige og relevante temaer på dagsordenen i klassen. 
Det kan fx være tv/medier/spil, styrket sammenhold imellem børnene, modtagelse af nye børn i klas-
sen, fester, alkohol etc. Klasseforældrerådet kan ønske væsentlige temaer taget op på de fælles 
forældremøder eller selv tage initiativ til at drøfte udfordringer i klassen. 
 
Klasseforældrerådet vælges på skoleårets første forældremøde og det kan være en god idé at lade 
opgaven gå på skift gennem børnenes skoletid. Det er vigtigt, at der er en ”bred repræsentation” fra 
klassen, således at det fx er både drenge- og pigeforældre, der er med i klasseforældrerådet. Et 
klasseforældreråd skal bestå af minimum 4 forældrerepræsentanter. Der skal være et klasseforæl-
dreråd gennem hele børnenes skoletid – der bliver ved med at være vigtige opgaver, som vi i foræl-
dregruppen skal forholde os til og støtte op omkring. 
 
Hver år tilstræber skolebestyrelsen at invitere klasseforældrerådene til et møde på skolen, hvor for-
ældrerødderne drøfter vigtige temaer for børnenes trivsel på skolen. 

 
Klasseforældrerådene holder møde minimum 2 gange årligt og skolebestyrelsen opfordrer til, at man 
arbejder med et eller flere af nedenstående punkter: 
 
Arrangementer 
Klasseforældrerådet kan være arrangør af eller igangsætter af arrangementer for klassens 
forældre og elever. 
 
Dialog 
Et klasseforældreråd (evt. i samarbejde med kontaktlæreren) kan være initiativtager til 
dialogmøder – ”Den gode klasse”, med det formål at få afstemt egen og andres 
holdninger til forskellige emner som vedrører livet i og omkring klassen. 
 
Forældremøder 
Et klasseforældreråd kan også fungere som sparringspartner for kontaktlæreren, når 
skoleårets første forældremøde skal planlægges. Hvilke punkter skal på dagsordenen? Er 
der ideer til klassens aktivitetsplan? 
 
Forældrebank 
Klasseforældrerådets vigtigste opgave er at få integreret klassens forældre i et fællesskab 
omkring den enkelte klasse. I denne opgave kan indgå udarbejdelse af en forældrebank, 
der er en oversigt over, hvilke undervisningsrelevante ressourcer forældregruppen 
rummer, fx i forbindelse med virksomhedsbesøg og inspiration ved temadag mv. 
 
Husk på, at et godt klasseforældreråd er med til at skabe rammerne for klassens sociale liv 
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og sikre børn og forældre gode fælles oplevelser – både i og udenfor skolen.  
 
 
Arbejdet i trivselsgrupperne 
 
På Aabybro Skole er det sådan, at alle klasser – ud over at have et klasseforældreråd – anbefales 
at have trivselsgrupper. Trivselsgrupperne består af klassens forældre, som kontaktlæreren fordeler 
i et antal grupper. I 0. og 1. klasse er kontaktlæreren behjælpelig med fordelingen i grupper, herefter 
er det forældrenes eget ansvar. Det kan være en god idé at placere en fra klasseforældrerådet i hver 
gruppe. Der laves nye grupper til hvert skoleår. 
 
Trivselsgrupperne har det fokus, at alle børn er en ligeværdig del af klassen og derfor skal deltage 
og trives i klassens sociale liv. Det kan gøres ved at være opmærksom på, at alle børn har mulighed 
for at deltage i sociale arrangementer, som fx fødselsdage, klasseture etc. Derudover et det godt at 
have det fokus, at børnene leger med hinanden på kryds og tværs og alle børn jævnligt oplever at 
have legeaftaler.  
 
Alle forældre (1 fra hver familie/værge) deltager i en trivselsgruppe, således at alle er forpligtede på 
et samarbejde om at understøtte en god klasse. I den enkelte klasse aftales det, hvilke rammer der 
er for gruppens arbejde.  
 
Forslag til tematikker og arrangementer, som trivselsgrupperne kan understøtte: 
 

• Spisegrupper 

• Legegrupper 

• Legeaftaler med forskellige børn 

• Udflugter til fx legeplads, bålplads, stranden etc. 

• Samkørsel til klassearrangementer, så alle har mulighed for at deltage 

• Biografklub 

• Etc. 

 
 
Skolebestyrelsen 
Aabybro den 5. oktober 2017 

 


