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Scheelsvej 2, 4681 Herfølge 

telefon: 56 67 29 40 

www.herfoelge.aula.dk/ 

Herfølge Skole 
         - klar til livet 



KÆRE NYE FORÆLDRERÅDSMEDLEM  

Tak for din deltagelse i forældresamarbejdet. Dit engagement vil blive 

værdsat, da du bidrager til at styrke fællesskabet og højne trivslen i klas-

sen.  

Det er en god ide at forventningsafstemme med klassens forældre og 

sammen blive enige om, hvad forældrerådsarbejdet består af.  

Som forældrerådsmedlem kan du f.eks. bidrage med følgende:  

 At være bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen  

 Planlægge sociale aktiviteter – uddybes nedenfor  

 Repræsentere klassens forældre overfor resten af skolens klas-

se- forældreråd til fællesmøder 

 Være sparringspartner for klassens forældre – uddybes nedenfor  

 Tage kontakt til nye børn og forældre i klassen så alle føler sig 

velkomne  

 Arrangere legegrupper  

 Planlægge forældremøder sammen med lærerne, herunder 

spørge klassens forældre om emner  

 Tage debatemner og temaer op til forældremøder  

 

SOCIALE AKTIVITETER  

Jo bedre forældre kender hinanden, børnene, lærerne og pædagoger-

ne, jo nemmere er det at løse de udfordringer og evt. problemer, som 

kan opstå i løbet af skoletiden.  

Et godt fællesskab blandt forældrene kan have stor betydning for, hvor-

dan børnene har det med hinanden. Hvis børnene oplever, at forældre-

ne har det godt sammen og at forældregruppen sammen støtter klas-

sens gode liv, bliver de støttet i deres indbyrdes sociale relationer.  

Forældrenes fællesskab er også̊ godt, når der skal laves fælles ret-

ningslinjer for f.eks. klassens sociale liv og trivsel, mobiltelefoner, fester 

osv.  

Derfor opfordrer skolebestyrelsen til at forældrerådene arrangerer min. 

2 arrangementer om året, f.eks. kunne det være et med børn/forældre/

søskende, et kun for forældre eller et med mødre/fædre og børn.   

Mulighederne er mange, og det gælder derfor om at vælge 

det, som forældrerådet synes styrker trivslen og sammen-

holdet på årgangen.  

Arrangementerne kan med fordel ligge udenfor de af skole 

og SFO fastsatte arrangementer.  

Hvis man til arrangementet ønsker at gøre brug af SFO eller 

skole er dette muligt - kontakt skolens kontor for  yderligere 

information. 

Et årshjul kan være en god måde at danne sig et overblik 

over de forskellige arrangementer, som løber af stablen 

både i skole og SFO, og man kan så selv påføre de arrange-

menter, man planlægger for klassen. 

INSPIRATION TIL ARRANGEMENTER 
- www.herfoelge.aula.dk (velkomstbrev til forældreråd) 

- www.forældrefiduser.dk 

- www.skole-foraeldre.dk  

 

INFORMATION VEDR. SKOLENS  

TRIVSELSPOLITIK 

- www.herfoelge.aula.dk (værdiregelsæt og ”Vi trives fordi” 

FASTE MØDER  

Ud over de sociale arrangementer, er der nogle faste møder for  

forældre / kontaktforældre:  

 Møde mellem bestyrelse og årgangsorældreråd  

 Møde for alle forældre  

 Forældremøde i august/september  

 Udviklingssamtaler i november og april 

Husk at dele gode arrangementer med øvrige klasseråd og skolebesty-

relsen.  

 

 

SPARRINGSPARTNERE  

Forældrerådet er sparringspartner for årgangens forældre.  

På et tidspunkt i dit barns skoleliv vil du måske opleve situationer som 

vækker bekymring. Derfor er det vigtigt, at du som forældreråd informe-

rer klassens /årgangens forældre om, hvad man kan gøre i en sådan 

situation, når det er nødvendigt at inddrage andre.  

Hvis du har en bekymring/konflikt kan du i første omgang kontakte det 

involverede barns forældre og/eller dit eget barns kontaktperson 

(afhængig af situationen).  

Kontaktpersonen vil i første omgang forsøge at afdække omstændighe-

derne og evt. involvere ledelsen på skolen. Det er vigtigt at pointere, at 

man skal henvende sig til klassens team først. Du er også altid velkom-

men til at kontakte skolebestyrelsen.  

Det er ikke forældrerådets opgave at løse problemer. De kan gøre år-

gangsteamet opmærksomme på eventuelle problemer, f.eks. omkring 

elevernes trivsel eller spørgsmål omkring undervisningen.  

Forældrerådet kan opfordre til, at parterne mødes for at løse udfordrin-

gen, men det er ikke deres opgave at være hverken part eller mægler i 

konflikter.  

Vi håber, at denne skrivelse kan være med til at belyse hvad forældre-

rådsarbejdet består af.  

Såfremt der er spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte er du na-

turligvis altid velkommen til at kontakte skolebestyrelsen.  

Mange hilsener  

Skolebestyrelsen  


