
Velkommen i forældrerådet 

Vejledning og idékatalog 

 

 

Udarbejdet af Gludsted Friskoles skolebestyrelse aug. 2018 

 

Vi har forsøgt at samle ideer og guidelines til forældre, der alle skal tage aktivt del i børnenes skole 
gennem 10 år. Det er ikke en ‘køreplan’, men det skal tænkes som en videregivelse af viden og 
erfaring fra forældre til en idé-bank, hvor der frit kan benyttes ideer til inspiration og refleksion. 
På de følgende sider vil der være idéer til, hvad der kan være relevant af emner på de enkelte 
årgange. 

 

 

 

 



0.kl 

I 0. klasse skabes grobunden for hele skoleforløbet. Opgaven her er hovedsageligt, at forældre og 
børn skal lære hinanden at kende på kryds og tværs. Det er vigtigt, at der er arrangementer, hvor 
børn og voksne er sammen. 

• Forældreråd stiftes på første forældremøde. Sørg for samtaletid mellem forældre på alle 
møderne. 

• God ide at tale ”værdisæt” for klassen. 

• Få talt om klassekasse og indskud, og hvad pengene må bruges til. 

• Måske en god ide at lave en ”blå bog” over klassen med billeder og kontaktoplysninger. 

• Fastlæg regler for sociale arrangementer som fødselsdage og lignende i klassen: Hvem, 
hvor mange, gaver og pris (måske fælles gave, som der er tradition for) 

• Brug tid på venskaber og legerelationer med klassekammerater. 

• Brug tid på fællesarrangementer i klassen. Udflugter, en tur, klassen kan indføre 
”julefrokost” for børnene – det kan blive en tradition for dem 10 år frem osv. Det er ikke 
arrangementets størrelse, succesen afhænger af. 

• Klassen kan med fordel afvikle en aften kun for de voksne. Det giver godt sammenhold hele 
skoleforløbet igennem. Man lærer hinanden at kende, og det bliver lettere at kontakte 
hinanden den dag, der bliver brug for det. Børnene finder ud af, de voksne har ”noget 
sammen”. Det kan blive en god tradition. 

• Snak om forskelligheder i klassen. Forældre til børn med særlige behov, allergier og 
lignende opfordres til åbenhed om dette. Det skaber forståelse hos klassens øvrige 
forældre. 

• Husk det første år på skolen er grundlaget for et godt skoleforløb. 
 
 

1.-2.kl. 

Børnene er nu kommet ”rigtigt” i skole, og der kommer andre ting på dagsordenen, som skal 
drøftes i de enkelte klasser. 

• Forældrerådet kan udskiftes, men det er ikke en god ide at skifte alle forældre ud på én 
gang 

• Tal ‘værdisæt’ for klassen. Det kan have ændret sig siden sidste år 

• God ide at tale retningslinjer for kommunikation i klassen. Forældre, børn og skolen 
imellem 

• Tal lektier 

• Tal sport/fritidsinteresser 

• Tal it-udstyr, sociale medier og reklamens betydning for vores børn 

• Fortsæt arrangementer med børn, forældre og søskende 

• Husk at fastholde forældresamarbejdet mellem jer 

• Tjek løbende skolens hjemmeside for arrangementer 

• Det er godt, hvis man skaber traditioner i klassen, som fastholdes. F.eks. julefrokost, 
forældrefest 
 



3.-6.kl. 
 
Børnene vokser og er blevet mere selvstændige. Deres sprog og horisont er udvidet. De stiller 
måske større krav til arrangementer. De er nu blevet så store, at man kan inddrage dem i større 
omfang og give dem opgaver. 

• Husk løbende udskiftning i forældrerådet 

• Husk at efterse jeres ‘værdisæt’ for klassen. Det kan have ændret sig 

• Tal sport/fritidsinteresser 

• Fødselsdage 

• Sengetider 

• Drøft brug af sociale medier. Børnene er for unge til at være brugere uden støtte fra os 

• Alkohol og rygning – (vær på forkant allerede i 5. / 6. klasse) 

• Tal mobning, gruppepres, mærketøj, etc. 

• Tal forældreansvar forældre imellem. Styrk samarbejdet og vis hinanden tillid. Kontakt 
hinanden ved undren. Vis børnene, vi har et forældrenetværk og er fortrolige med at 
kontakte hinanden 

• Tag på ture med børnene, lav noget teambuilding og hold øje med klassens trivsel. 
 

7.-9.kl. 

Vi har teenagere, og de er skønne og dejlige. Hvis man har været ”dygtig” i sit forældreråd, får 
man lov at være med lidt endnu. Husk det er os der er forældre, og det er os, der sætter 
dagsordenen, for hvad der skal ske i disse år. Husk også, at selvom vores børn er blevet store, er 
de ikke selvkørende. 

• Husk værdisættet for klassen – der kan være ændringer 

• Det er stadig vigtigt at deltage i de regelmæssige forældremøder 

• Tal fritidsjobs 

• Tal sport/fritidsinteresser 

• Tal sociale medier. Det er vores ansvar, at disse bruges på en etisk ordentlig måde 

• I 7. klasse går meget tid med konfirmation. Vær med og vejled dem. Det er sjovt! 

• Det er vigtigt at tage stilling til klassens alkohol-/rygepolitik.  

• Diskuter holdninger vedrørende fester og overnatninger 

• Husk forældrenetværket. Kontakt barnets forældre, hvis du er bekymret for et barn i 
klassen. Lav aftaler omkring, hvordan I gør, så det er legalt for alle 

• Husk at spørge børnene, hvad de har lyst til med hensyn til arrangementer. De vil gerne, 
men interessen skal være til stede. 

• Husk at give børnene en uforglemmelig afslutningsfest. De glemmer den aldrig. 
 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


