Om arbejdet i klasseforældrerådet
Skolebestyrelsen på Fårvang skole ønsker med denne side at opfordre til, at der i hver klasse på
skolen vælges et klasseforældreråd bestående af tre til fire forældre, som vil samarbejde med
klasselærerne om klassens sociale liv. Nedenfor fortæller vi mere om rammerne for arbejdet samt
giver forslag og inspiration til opgaverne i klasseforældrerådet.
Tanken er, at både nye såvel som erfarne klasseforældrerådsmedlemmer vil have glæde af siden, så
derfor vil al respons, ris, ros og erfaringer, der kan bidrage til en endnu bedre løsning af opgaven,
blive hilst velkommen. Skulle der være et spørgsmål eller to, er du naturligvis også velkommen til
at henvende dig til os!

Rammerne
For at lære skal man trives, så enkelt kan det siges, og vi vil gerne, at alle børn og unge på Fårvang
skole lærer så meget som muligt, mens de er på skolen.
En del af det at trives kan være via uformelle sammenkomster, hvor børn og forældre samt lærere
mødes og er sammen på ”slap line”, hvilket er til gavn for…
 At styrke sammenholdet i klassen
 At øge trivslen (og derved minimere mobning)
 At bedre indlæringen
Vi har herunder samlet idéer anvendt på forskellige skoler i Danmark til inspiration for dig og dit
barns klasse. Forslagene er ment som muligheder og kan sagtens være noget andet. Det vigtigste er,
at I sammen kommer i gang med arbejdet om den enkelte klasses sociale liv – forældre, elever og
lærere – på forældrenes initiativ. Det drejer sig måske om et eller to arrangementer i løbet af et helt
skoleår, hvilket kan afstemmes på et almindeligt forældremøde først i skoleåret, hvor
klasseforældrerådet også vælges.
Derudover vil vi opfordre det enkelte klasseforældreråd til at samle væsentlige oplysninger i en
mappe, som kan følge klassen. Indholdet kan være en adresseliste med telefonnumre på alle elever i
klassen samt deres forældre, oplysninger om tidligere arrangementer for klassen med tilhørende
indkøbsliste samt et regnskab over en evt. klassekasse. Bliver der taget billeder til et arrangement
kan de lægges ud på skoleintra for den enkelte klasse.

Specielt til forældrene
Vi vil hermed understrege, hvor vigtigt det er, at I forældre støtter op om skolen og deltager i
skolens arrangementer og møder. Forældrenes engagement og deltagelse i skolen gør skolen mere
engageret og bedre. Samtidig er det et stærkt signal til børnene om, at vi interesserer os for dem, og
hvordan det går dem. Det koster reelt kun få promille af vores tid.

Skolen er jo ikke en opbevaring af børnene, men en investering i deres og samfundets fremtid. Selv
om vi alle har travlt i dagligdagen, så findes der vel ikke noget, der er af større betydning end at
arbejde for, at vore børn får de bedste muligheder.
Forslag og inspiration til arrangementer
Følgende er ment som forslag og inspiration til klassearrangementer for de forskellige klassetrin.
Indskolingen 0.-3.kl :





fællesspisning i SFO'en, alle medbringer en ret til den fælles buffet
bondegårdsbesøg på Dyrebakken ved Bjerringbro, se www.dyrebakken.dk
dragedag
udflugt, f.eks. til Samlingsstedet i Fårvang, der er legeplads, plads til boldspil, mulighed for
at grille og lave bål
 klassefest med "diskotek", sanglege eller konkurrencer
 hyggeaften, hvor elever og forældre kan bage og lave mad sammen i skolekøkkenet.
Mellemtrin 4.-6. kl :
 fisketur, f.eks. put and take i Resenbro, se www.resenbro-putandtake.dk
 hyttetur/overnatning til f.eks. Ree Park se www.reepark.dk eller Aqua i Silkeborg se
www.visitaqua.dk
 filmaften
 klassefest med "diskotek", skattejagt, juleklip, bankospil, pakkeleg
 orienteringsløb
 fællesspisning, alle medbringer en ret til den fælles buffet
 bowling
 udflugt, f.eks. til Samlingsstedet i Fårvang, der er plads til boldspil og konkurrencer og
mulighed for at grille og lave bål
 hyggeaften, hvor elever og forældre kan bage og lave mad sammen i skolekøkkenet.
Overbygning 7.-9. kl :







filmaften
klassefest
fællesspisning, alle medbringer en ret til den fælles buffet
udflugter med overnatning f.eks. til De Små Fisk ved Silkeborg
bowling
udflugt, f.eks. til Samlingsstedet i Fårvang, der er plads til boldspil og konkurrencer og
mulighed for at grille og lave bål
 hyttetur/overnatning til f.eks. Ree Park se www.reepark.dk
 kanotur

Formålet er naturligvis, at børnene lærer hinanden at kende i andre sammenhænge end i skolen,
men det er også en stor styrke for en klasse, at forældrene kender hinanden og kender hinandens
børn. Ved mange af arrangementerne er det oplagt, at hele familien kan være med, så søskende,
både store og små, kan deltage.
Ligeledes bruges nogle af disse arrangementer til at samle penge ind til den fælles klassekasse.
Derved får børnene mulighed for flere udflugter/oplevelser på f.eks. 5. klasses hyttetur til Ahl Hage,
samt holde et afslutningsarrangement i 6. kl., inden de deles i nye klasser i 7. kl. Pengene kan tjenes
ved f.eks. salg af hjemmebagt kage, salg af indkøbte sodavand og øl og lign. Det er muligt at lave
en aftale med Peter Biel i Brugsen i Fårvang om bestilling og levering af sodavand, øl, småkager
mm. Ubrudte varer (undtagen frost) kan returneres og modregnes på regningen.
Klassens trivsel og penge i klassekassen er naturligvis et fælles anliggende for hele
forældregruppen, og ikke kun for forældrerådet. Forældregruppen til en klasse vil altid have en
masse at byde på til gavn for alle. Alt tæller, både stort og småt.
Nedenstående eksempler kan være bidrag til hyggeligt samvær, interessante oplevelser og/eller give
penge i klassekassen:
 bage kage
 spille et instrument
 holde foredrag om en hobby, et arbejde, en livshistorie, en tilværelse med et handicap, en
rejseoplevelse osv.
 stille sommerhus til rådighed for en udflugt
 tosprogede danskere kan fortælle om deres andet hjemland
 arrangere virksomhedsbesøg på sin arbejdsplads
 stille bil og chauffør til rådighed til en udflugt.

God fornøjelse og rigtig god arbejdslyst
Skolebestyrelsen på Fårvang skole

Nyttige links:
http://fdf.dk/aktivitetsideer/legedatabasen
http://www.foraeldrefiduser.dk
www.skole-foraeldre.dk
http://www.skole-foraeldre.dk/Foraeldre/Trivselsambassadorer.aspx
http://dcum.dk/sammen-mod-mobning/trivselsambassadoerer

