
Velkommen i forældrerådet! 

 

På Dyhrs Skole lægger vi vægt på samarbejdet mellem skole og hjem. Vi 

ønsker, at alle forældre tager aktivt del i arbejdet i og omkring den enkelte 
klasse og hele skolens liv og trivsel  

Forældrerådet har stor betydning for klassens trivsel generelt, og derfor er det 

en vigtig – og sjov – opgave, som du hermed har påtaget dig!  

Vi håber, du får mange gode timer sammen med dit barn og dets klasse - God 

fornøjelse med opgaverne.  
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at henvende 

dig til skolen. 

 

Venlige hilsener 
Karin Tellerup Have 

Skoleleder 

 

Forældrerådets rolle 
 

Forældrerådet arbejder inden for Dyhrs Skoles formålsbeskrivelse. 

Det er forældrerådets hovedopgave at virke for en god trivsel og et godt 

samarbejde i den enkelte klasse eleverne imellem og forældre imellem.  
Forældrerådet er lærernes/pædagogernes kontaktflade og samarbejdspartner i 

forbindelse med forskellige aktiviteter i klassen. 

 

Forældrerådet mødes efter behov og planlægger aktiviteter for klassen. 

Aktiviteterne kan være enten kun for eleverne eller med deltagelse af forældre, 
søskende og lærere og har til formål at styrke det sociale sammenhold mellem 

børnene og forældrekredsen.  

Derfor er det vigtigt, at der deltager så mange som muligt. 

 
Det er op til de enkelte forældreråd at bestemme hvor mange arrangementer, 

der skal være i årets løb. Klasselæreren har mulighed for at deltage i 2 årlige 

arrangementer. Det aftales ved skoleårets start, hvilke aktiviteter 

klasselæreren og evt. pædagoger deltager i. 
Når lærere/SFO er en del af arrangementet, står skolens lokaler til rådighed 

ved arrangementet.  

 

Med hensyn til kompetence har klassernes forældrerepræsentanter ingen 

besluttende myndighed over for undervisningens indhold og organisering.  
Forældrerådet beskæftiger sig derfor ikke med sager, der vedrører det enkelte 

barn og dets forældre og er ej heller et mellemled mellem lærere og forældre i 

sager vedr. undervisning eller dagligdagen i skolen. 

Således påtager forældrerepræsentanterne sig ikke at løse eventuelle 
problemer opstået mellem den enkelte elev og skolen eller problemer opstået 

elever imellem. 



Forældrerådene vil være en synlig del af skolen, og navnene på de enkelte 

forældreråd vil blive oplyst på Intra.  

 

 
 

Valg til forældrerådet:  

 

Klassens forældrerepræsentanter vælges 1 gang om året på forældremødet i 

starten af skoleåret. 
Der vælges forældreråd på alle årgange. Mindst 2 forældre men gerne 4 

vælges i hver klasse.  

Ved planlægning af sociale arrangementer er der i de ældste klasser mulighed 

for at invitere elever til planlægningen. 
 

Erfaringer fra flere klasser viser, at det er en fordel, at 

forældrerepræsentanterne vælges for 2 år ad gangen, således at der ved det 

årlige valg kun udskiftes en del af forældrerådet. 
Dette bevirker, at forældrerådet hele tiden består af både ”gamle” og nye 

forældrerepræsentanter, hvilket giver en god kontinuitet i arbejdet. 

 

 

Ideer til opgaver 

 At arrangere sociale arrangementer på klasse/årgangsniveau gennem fx 
- Skovture / Hytteture 

- Teater-, biograf- og museumsture 

- Julearrangementer 

 At tage initiativ til drøftelse af fælles holdninger og opbakning til fx: 
- Klassekasse 

- Trivsel 

- Fødselsdage, herunder gaveniveau og 

afholdelse af fødselsdage 
- Mobiltelefoner 

- Lommepenge 

- Rygning 

- Alkoholpolitik  
- Aftale ”Komme hjem tid” efter fx fælles klassefester 

- Blå mandag 

- Sidste skoledag efter 9. klasse 

 At administrere klassekassen, hvis I beslutter jer for at have en sådan 

 At aftale dato for næste møde/-arrangement 
 At være opmærksomme på, at arrangementer ikke bliver for dyre – det 

er vigtigt, at alle kan deltage 



 At sørge for at de børn, hvis forældre ikke kan deltage i et arrangement, 

kan blive knyttet til en anden familie. Det er vigtigt, at alle børn kan 

deltage 

 At indbyde og aftale arrangementer med klasselæreren  
 Evt. at lave en forældrebank – til brug for lærerne i undervisningen, fx 

om jobs, fritidsinteresser eller rejsemål 

 At lægge relevante papirer på Forældreintra, herunder referater af fælles 

møder 

 At medvirke til en god tone og etik på Forældreintra.  
 At huske, at det er en rigtig god ide at fortælle andre om de gode 

historier 

 

 

 

 

 


