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Kære forældre 
 
Skolebestyrelsen ønsker med dette materiale at beskrive samarbejdet i klasseforældrerådene på 
Hyldgårdsskolen, idet vi har et ønske om, at klasseforældrerådene medvirker til, at der er et godt 
samarbejde mellem skole og hjem i de enkelte klasser og på de enkelte årgange.  
Klasseforældrerådene samarbejder med skolebestyrelsen til gavn for klassernes trivsel.  
 
Med et ønske om, at I får skabt et godt fællesskab for alle i klassen, rigtig god arbejdslyst! 
 
Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen. 
 
 

 
 
 
 
 

Arbejdet i klasseforældrerådene 
 

Hvordan:  

- Klasseforældrerådene består af forældre fra 3-5 hjem, disse vælges på det første 

forældremøde efter sommerferien. 

 

Funktioner:  

- Klasseforældrerådet bidrager evt.  med punkter til dagsorden til forældremøder og informerer 

klasselæreren om disse inden mødet.  

- Byder nye forældre velkommen i klassen.  

- Tager evt. referater af forældremøder i samarbejde med klasselærer til eventuelle fraværende 

forældre.  

- Stiller forslag og medvirker til fællesarrangementer i klasserne og på årgange.  

- Forældrerådet kan indgå i en evt. dialog om: Klassens trivsel, holdninger, og normer for 

klassen.  

- Informerer evt. skolebestyrelsen om tiltag i klassen eller emner af fælles interesse. 

 

Vær opmærksom på:  

- Børn, forældre og personale har krav på privatliv, og klasseforældrerådet kan derfor ikke 

drøfte det enkelte barn eller enkeltpersoner.  

- Hvis der er tale om en medarbejders tjenstlige forhold, skal skolens ledelse kontaktes. 
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Gode sociale aktiviteter for alle 
 

Sociale aktiviteter er rigtig gode til at ryste børn og forældre sammen.  
I kan hente inspiration i nedenstående eller via disse to hjemmesider: http://www.skole-
foraeldre.dk/ og http://www.foraeldrefiduser.dk/ 
 

 

Lillefløj (0.-3.kl.) Mellemfløj (4.-6.kl.) Storefløj (7.-9.kl.) 

Fællesspisning og hyggeaften: f.eks. ’Kom med en ret’-aften - alle medbringer en ret til et fælles 
bord, eller en grill-aften på skolens område med efterfølgende aktiviteter som fx boldspil, lege, 
rundbold. Kan også foregå indendørs på ”fællesområderne” krydret med små 
aktiviteter/lege/brætspil alt efter årstid og formål med arrangementet. 

Flyve med drager Låne ”Klubben” til et 
forældrearrangement – her er 
der mange muligheder for at 
bruge salen, bålpladsen, 
udenoms-arealerne m.m. 

Elever laver mad til forældre i 
skolekøkken og inviterer til 
fællesspisning 

Cykeltur med forældrene i 
legegrupperne (kort visit 
rundt ved hinanden) 

En tur i svømmehallen 

 

… man er aldrig for stor til at 
spille rundbold/fodbold/volley 
mod de voksne! 

Skovtur (kaffe/kage el. 
grillpølser/brød) 

Skovtur eller ud i det blå – en 
fisketur til en put and take-sø.  

Skovtur/mad over bål. 

Tur til Momhøje Naturcenter Tur til Momhøje Naturcenter Tur til Kulturfabrikken i 
Herning (fabrikken7400.dk) 

Fælles fødselsdage  Fælles fødselsdage  Fælles fødselsdage/fester  

Overnatning på skolen med 
hygge og film 

Overnatning på skolen med 
hygge og film 

Overnatning i shelter 

Virksomhedsbesøg til f.eks. 
Legoland, eller ved hjælp af 
forældrekontakter – jeres 
spændende arbejdspladser 

Virksomhedsbesøg til f.eks. 
Legoland, eller ved hjælp af 
forældrekontakter – jeres 
spændende arbejdspladser 

Virksomhedsbesøg ved hjælp 
af forældrekontakter – jeres 
spændende arbejdspladser 
eller nogle helt andre steder 

Etablering af legegrupper Etablering af besøgsgrupper 
(besøg hos hinanden) 

Etablering af fx madgrupper 
(fællesspisning i grupperne) 

Overnatning f.eks. Kattegat center, Givskud zoo, Ree Park. 

Egne idéer … 

http://www.skole-foraeldre.dk/
http://www.skole-foraeldre.dk/
http://www.foraeldrefiduser.dk/

