KLASSEFORÆLDRERRÅD
FORMÅL MED KLASSEFORÆLDRERÅDET
På Tolstrup-Stenum Friskole er forældrene vigtige både i forhold til skolens sociale liv og fysiske
rammer. Vi har derfor brug for et klasseforældreråd, der kan være bindeled mellem klassens
forældre og klasselæreren samt skolens bestyrelse.
Klasseforældrerådet har ansvar for at indkalde klassens øvrige forældre til de praktiske opgaver
på de forskellige klassetrin, og desuden kalder klasseforældrerådet sammen med klasselæreren
sammen til ”Den gode klasse” – læs mere om ”Den gode klasse” her: https://tsfriskole.dk/skolehjem-samarbejde/
Derudover opfordrer vi klasseforældrerådet til at invitere til forskellige sociale arrangementer i
klassen.
Det har stor betydning for klassens sociale liv, at forældre og børn mødes og har det sjovt og rart
sammen, så man kan lære hinanden godt at kende. Gør man det, er det meget lettere at kontakte
hinanden, hvis der skulle opstå problemer omkring f.eks. afholdelse af fester & fødselsdage,
drillerier og andre ting i børnenes hverdag.

DANNELSE AF KLASSEFORÆLDRERÅD
Klasseforældrerådet sammensættes på forældremødet i starten af skoleåret, og det er muligt at
sidde i klasseforældrerådet i mere end ét år.
Det er nødvendigt, at alle forældre tager del i klasseforældrerådsarbejdet i løbet af deres barns
skolegang.

KLASSELÆRERENS ROLLE IFM. KLASSEFORÆLDRERÅDET
Klasselæreren informerer om klasseforældrerådsarbejdet og tager initiativ til dannelse af
klasseforældrerådet. I løbet af året er klasselæreren bindeled mellem klasseforældrerådet og
skolen.

KLASSEFORÆLDRERÅDETS OPGAVER
PRAKTISKE OPGAVER
Klasseforældrerådet uddelegerer opgaverne til klassens øvrige forældre.
På alle klassetrin står klasseforældrerådet for at indkalde til rengøring & vedligehold.
Klasseforældrerådet sørger også for, at der er kaffe & kage til forældremøderne J
På særlige trin er der følgende praktiske opgaver
4. klasse – skaffe sponsorgaver til skolefestens lotteri
5. klasse – bage kager og arrangere kagebord til skolefesten
6. klasse – ansvar for café til kunstudstillingen
7. klasse – ansvar for boden
8. -9. klasse – sceneopstilling ugen før skolefest (9-10 personer)
Udover disse obligatoriske opgaver, er der som regel mulighed for nogle frivillige opgaver med
indtjeningsmuligheder til klassekassen. Det drejer sig om talentcamp i 5. klasse samt hjælpere
ved løbearrangementer i Aalborg i 7.-8. klasse.
Der er dog ingen garanti for at disse arrangementer afholdes, da det ikke er skolen, der står for
dem.
SOCIALE ARRANGEMENTER
Det er oplagt, at der i klasserne arrangeres mindst ét socialt arrangement årligt for alle børn og
forældre.
Følgende skal ses som forslag til arrangementer
Fællesspisning m. aktiviteter for børn og voksne
Høstfest, julefrokost, klassefest eller lign.
Udflugter – evt. pige- eller drengetur, måske med overnatning
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