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Velkommen som forældrerådsmedlem 
  
Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som forældrerådsmedlem på Herfølge Skole. 

 

En god kontakt mellem skole og hjem er afgørende for klassens samt den enkelte elevs trivsel 

og udbytte af skolegangen. Netop den gode kontakt kan du som forældrerådsmedlem være 

med til at understøtte. Som forældrerådsmedlem er du et vigtigt bindeled i 

forældre/lærer/pædagog-samarbejdet, og dit engagement vil blive værdsat, da du bidrager til 

at styrke fællesskabet og højne trivslen for børnene på Herfølge Skole generelt og specifikt i 

forhold til den nye klassedannelse på 7. årgang 

 

På Herfølge Skole er forældrerådene organiseret på årgangene, og det er en god ide, at 

forventningsafstemme med årgangens øvrige forældre og sammen blive enige om, hvad 

årgangsforældrerådsarbejdet består af. 

 

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

• Være bindeled mellem klassens/årgangens forældre og skolebestyrelsen 

• Planlægge sociale aktiviteter (uddybes nedenfor) 

• Repræsentere klassens forældre overfor resten af skolens årgangsforældreråd til 

fællesmøder 

• Være sparringspartner for årgangens forældre (uddybes nedenfor) 

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

• Arrangere legegrupper 

• Planlægge forældremøder sammen med personale tilknyttet årgangen – herunder 

spørge årgangens forældre om ønsker til emner  

• Formidle besøg af gæstelærere, besøg på arbejdspladser, kontakt til lokalsamfundet 

• Tage debatemner og temaer op til forældremøder 

• Blive kontaktet af en lærer/pædagog med henblik på at give en hjælpende hånd 

• Deltage i ekskursioner ind i mellem  

• Skrive referat fra forældremøder 

• Viderebringe ros og ris fra forældregruppen til det pædagogiske personale 

 

Forældrerådsmedlemmer kan også repræsentere klassens forældrekreds i forhold til skolens 

ledelse, når det drejer sig om spørgsmål af generel karakter. I sager, der drejer sig om 

enkeltpersoner, går kommunikationen direkte mellem skolen og forældrene.  

 

Et velfungerende forældrenetværk  

Jo bedre forældrene kender hinanden, des nemmere er det at løse de eventuelle problemer, 
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som opstår i løbet af skoletiden. Når forældrene har det godt sammen, så smitter det også af 

på børnene.  

 

Et godt fællesskab blandt forældrene kan have stor betydning for, hvordan børnene har det 

med hinanden. Hvis børnene oplever, at forældrene har det godt sammen og forældregruppen 

sammen støtter klassens gode liv, bliver børnene styrket i deres indbyrdes sociale relationer. 

Forældrenes fællesskab er også godt, når der skal sættes fælles retningslinjer for eksempel 

klassens sociale liv og trivsel, mobiltelefoner, fester mv. 

 

Derfor opfordrer skolebestyrelsen til at årgangsforældrerådene arrangerer min. 2 

arrangementer om året. Indholdsmæssigt og organisatorisk er mulighederne mange, og det 

gælder om at vælge dét, som årgangsforældrerådet synes styrker trivslen og sammenholdet i 

klassen. 

Arrangementerne bør ligge ud over de af skolen og SFO fastsatte arrangementer. 

 

Et forældrehjul (årshjul) kan være en god måde at danne sig et overblik over de forskellige 

arrangementer, der løber af staben i skole og SFO, og man kan selv påføre de arrangementer, 

forældrerådet planlægger for årgangen. Af forældrehjulet kan det tillige fremgå, hvem der er 

ansvarlige for hvilke opgaver, arrangementer mv. 
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Sociale aktiviteter 

Sociale aktiviteter er rigtig gode til at ryste børn, forældre og lærere sammen allerede fra  

børnehaveklassen. Sociale aktiviteter er en del af klassens liv, men ikke nødvendigvis 

årgangsforældrerådets primære opgave. På nogle årgange har man særlige fest- og 

arrangementsudvalg, på andre er funktionerne kombineret, men det er helt op til den enkelte 

årgang, hvad man ønsker.  

Når kontaktforældrene vælges på årgangen, vil der samtidig være hensigtsmæssigt at aftale, 

hvordan fordelingen af opgaver skal være. 

 

 

 

Inspiration til sociale aktiviteter  

• Fællesspisning og hyggeaften 

• ”Kok amok” – alle medbringer en ingrediens og der laves mad sammen i skolekøkkenet 

• Dragetur, fisketur eller lign. 

• Fælles fødselsdage 

• Cykeltur/skovtur med madkurv eller blot en kande kaffe/the 

• Gåture, ture på legeplads, fællesspil/lege medbringende en kande kaffe/the 

• Orienteringsløb med blandede hold børn – voksne 

• Svømmehalstur 

• Klassefest for børnene med medbragt mad 

• Bålaften/grillaften 

• Teater, filmaftener/biograftur (med alderssvarende film) 

• Temafest  

Find yderligere information på forældrefiduser.dk eller skole-foraeldre.dk 

 

Møder  

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

• Klassens forældremøde ved skoleårets begyndelse 

• Møder i årgangsforældrerådet  

• Møde mellem bestyrelse og alle skolens årgangsforældreråd 

• Årgangsforældrerådet og lærerteamet planlægger forældremøde 

 

Det er årgangsforældrerådet opgave at skrive referat ved forældremøderne og herefter sende 

det ud på Aula. Ligeledes er det en god idé at sende referater ud til den øvrige forældregruppe, 

når årgangsforældrerådet mødes.  

 

 

Herunder gives ideer til, hvilke emner man fx kan vælge at drøfte på forældremøder:  

 

 

0. - 3. klasse  

Lektielæsning og hjemmearbejde  
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Børn og trafik - skolevejen  

Klassens sociale liv (uro/mobning/kliker/sprog/kammerater)  

Opdragelse: at være forældre/lærer  

Madpakker  

Børnenes mobil-, tv- og it-vaner  

Pligter og medbestemmelse - derhjemme og i skolen  

Drenge- og pigeroller  

Fødselsdage  

Ekskursioner  

Klassekasse  

Sengetider  

Børns udvikling  

Faglige emner fx: ”Hvordan lærer børn at læse og skrive”  

Information og kontakt mellem skole og hjem: Hvordan, hvor ofte, hvad? Overgangen mellem 

skole, SFO, klub  

Fritid og sport  

 

 

 

4. - 6. klasse 

Komme-hjem-tider  

Sengetider  

Lommepenge  

Pubertet og teenageår  

Spisevaner - madpakker og slik  

Arbejdsvaner – lektielæsning og hjemmearbejde  

Pligter og medbestemmelse - derhjemme og i skolen  

Forsømmelser  

Overgang fra klub til ungdomsklub  

Mobil-, tv- og it-vaner  

SSP-samarbejdet – hvem er de, og hvad kan vi bruge dem til?  

Nutidens mobning – eksempelvis gennem sms eller sociale medier  

Fester/årgangsfester  

Rapseri, tyveri og hærværk  

Ekskursioner  

Sport og fritid  

 

 

 

7. - 9. klasse 

Arbejde efter skoletid, fritidsjob  

Lommepenge  

Pligter, medbestemmelse og grænser - derhjemme og i skolen  

Orientering fra skolevejleder – om ungdomsuddannelse, praktikbesøg mv.  

Rusmidler og kriminalitet  

SSP-arrangement  

Pubertet og teenageår  

Fritid, fester og diskoteksbesøg  
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Ungdomsklub  

Mobil-, tv- og it-vaner 

 

 

 

Hvordan bliver man valgt?  

Årgangsforældrerådet vælges på det første forældremøde i det nye skoleår.  

Årgangsforældrerådet består af 4-5 forældre. Begge klasser skal være repræsenteret, og det 

bør tilstræbes, at både drenge- og pigeforældre er repræsenteret.   

 

 

 

Sparringspartnere 

Årgangsforældrerådet er sparringspartner for klassens forældre. 

På et tidspunkt i et barns skoleliv vil man som forældre måske opleve situationer, som vækker 

bekymring. Her er det vigtigt, at du som repræsentant i årgangsforældrerådet informerer 

årgangens forældre om, hvad man kan gøre i en situation, hvor det er nødvendigt at inddrage 

andre. 

 

Hvis man som forældre har en bekymring/konflikt, skal den pågældende forælder i første 

omgang kontakte sit eget barns klasse-kontaktlærer eller kontaktperson i SFO og eventuelt 

også tage kontakt det involverede barns forældre. 

Klasse-kontaktlærer eller kontaktperson vil i første omgang forsøge at afdække 

omstændighederne og efterfølgende evt. involvere relevante ressourcepersoner og/eller 

ledelsen på skolen.  

 

Det er vigtigt at pointere, at man skal henvende sig til årgangens personaleteam først. Som 

forældre er man naturligvis også velkommen til at kontakte skolebestyrelsen. 

Det er ikke årgangsforældrerådets opgave at løse problemer. De kan gøre årgangens 

personaleteam opmærksom på eventuelle problemer i klassen eller SFO f.eks. vedrørende 

børnenes trivsel eller spørgsmål om undervisning, aktiviteter mv. 

Årgangsforældrerådet kan opfordre til, at parterne mødes for at løse udfordringen, men det er 

ikke deres opgave at være hverken part eller mægler i konflikter. 

 

Det er skolebestyrelsens håb, at vi har et godt samarbejde på alle niveauer til glæde for vores 

børn og for skolen. Vi arbejder løbende på at etablere og opretholde en god kontakt til skolens  

forældrekreds. Et velfungerende kontaktforældre netværk er et godt redskab til at øge 

dialogen om skolen.  

Som kontaktforælder forventer vi, at du kontakter os, hvis du har forslag til emner til 

behandling i skolebestyrelsen samt, at du evt. giver respons til skolebestyrelsens beslutninger 

vedrørende skolen.  

Du kan orientere dig om skolebestyrelsens arbejde ved at læse referaterne på skolens 

hjemmeside.  

 

Vi håber, at denne skrivelse kan være med til at belyse, hvad forældrerådsarbejdet består af. 

Såfremt der skulle være spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, er du naturligvis altid 

velkommen til at kontakte skolebestyrelsen. 
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Mange venlige hilsner 

skolebestyrelsen på Herfølge Skole 

 

 

 

 

 

 

Behandlet og vedtaget i skolebestyrelsen den 02.09.2019 
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