Klasserådets arbejde
Formål
Klasserådet har sammen med forældre og klasse/årgangsteamet til opgave at fremme
trivselen i klassen / årgangen og derigennem sikre børnene et godt skoleliv – fagligt
og socialt såvel i skole- som i fritidsdel.
Struktur
I alle klasser vælges et klasseråd, som består af 3 – 4 forældre og klasseteamet. For
0. – 3. klasse indgår klassepædagogen i teamet. Eleverne kan også være repræsenteret i klasserådet.
Klassens forældre beslutter, hvordan valget til klasserådet foregår. Der opfordres
til at lave glidende udskiftning, så ikke samtlige medlemmer udskiftes på èn gang. Alle
forældre skal være indstillet på at deltage i klasserådsarbejde i løbet af barnets
skoletid.
Ansvarsområde
Klasserådets opgave er at fremme trivslen i klassen/årgangen/DUS og derigennem
sikre børnene et godt skoleliv – såvel fagligt som personligt og socialt.
Rådet vælger på sit første møde en formand, som i samarbejde med klasseteamet
tilrettelægger rådets møder. Som støtte til rådets første møde findes et bilag ”Klasserådets arbejdsgrundlag”.
Klasserådet mødes mindst to gange årligt, hvoraf det ene møde indeholder drøftelse
af det kommende års skole/hjemsamarbejde.
Klasserådet har ansvar for at indkalde til klasseforældremøde i ”Den gode Klasse”
mindst en gang årligt. Rammerne omkring ”Den gode Klasse” er beskrevet andet sted i
mappen. Der er nedsat en projektgruppe, som kan være behjælpelig ved opstart af
”Den gode klasse”.

Klasserådets arbejdsområder
Klasserådet samarbejder med teamet vedr. forhold, som gælder både skole og DUS.
Klasserådet har sammen med teamet ansvar for planlægning og gennemførelse af
klassens/årgangens/ DUS afdelingens aktiviteter (forældremøder, forældre/børnearrangementer m.m.).
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Klasserådet informerer løbende klassens forældre om rådets arbejde. Det aftales
med forældregruppen, hvordan informationen skal foregå (skriftlig, forældreintra
osv.).
Klasserådet drøfter skole/hjemsamarbejdet – hvordan, antal møder, samtaler, forældre/børnearrangementer, åbent hus dage m.m.
Klasserådet drøfter omfanget og under hvilke former forældrebesøg i klassen/DUS
afdelingen skal foregå. Besøg skal være forhåndsaftalt med teamet.
Klasserådet udarbejder og ajourfører liste over forældre, der vil virke som gæstelærere/pædagoger eller arrangere virksomhedsbesøg på egen eller bekendtes arbejdsplads.
Forældrefællesskabet er af stor betydning for klassens trivsel, og klasserådet medvirker til et godt og aktivt forældrefællesskab omkring klassen jf. ”Den gode Klasse”.
Desuden er klasserådet behjælpelig ved større skolearrangementer (skolefester, alrumsfester, forældrearrangementer i DUS m.m.).
Klasserådet samarbejder med skolebestyrelsen, og skolebestyrelsen indkalder årligt
samtlige klasserådsmedlemmer til et fælles arrangement. Desuden kan klasserådet
deltage i arbejdsgrupper, nedsat af skolebestyrelsen.
Klasserådsmappen
Som støtte for klasserådets arbejde er der udarbejdet et ringbind ”Klasserådsmappen”, som udleveres til formanden. I mappen opbevares dagsordener, referater af
klasserådsmøderne samt referater fra møder i ”Den gode Klasse”.
Desuden opfordres klasserådsmedlemmer til at indsætte billeder m.m. fra arrangementer i klassen/DUS, således at mappen bliver en form for klasselogbog. Mappen
indeholder desuden en række oplysninger, som kan være relevant for rådets arbejde
– herunder klasseliste, liste over samtlige klasserådsmedlemmer, forslag til relevante
emner til forældremøder og en nærmere beskrivelse af projekt ”Den gode Klasse”.
Mappen kan med fordel cirkulere mellem klasserådsmedlemmerne. Der udsendes årligt
et suppleringsindhold til mappen. Ved nyvalg til klasserådet, har det afgående klasseråd ansvar for at videregive mappen til det nye klasseråd.
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