Velkommen
i forældrerådet
Vejledning og idé-katalog

Udarbejdet af Grauballes Skolebestyrelse
Revideret oktober 2017

1

Velkommen i forældrerådet!
Vi håber, du får mange gode timer sammen med dit barn og dets klasse. Forældrerådet har stor
betydning for klassens trivsel generelt, og derfor er det en vigtig – og sjov – opgave, som du hermed har
påtaget dig!
God fornøjelse med opgaverne.
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at henvende dig til en fra
skolebestyrelsen.
Venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Grauballe Skole

Hvad er et Forældreråd?
Forældrerådet består af 4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens
elever. Forældrerådet kan bestå af de forældre der melder sig, eller man kan vælge forældrerådet ved at
gå frem efter klasselisten, så alle elever bliver repræsenteret efter tur. Forældrerådet sidder som regel
for en 2-årig periode. Det kan være en ide, at to forældre i 0. klasses forældreråd kun vælges for et år,
så ikke alle fire er på valg samtidig.
Efter behov kan skolebestyrelsen afholde introaften for nye forældreråd.

Hvad er forældrerådets opgaver?
Forældrerådets opgaver er beskrevet i tre afsnit:
1.

Forældremøder

Forældrerådet og klasselæreren har en fælles opgave med at planlægge forældremøder.
Læs nærmere på side 3
2.

Sociale arrangementer

Forældrerådet har til opgave at planlægge 1-2 arrangementer for klassen om året.
Læs nærmere på side 6
3.

Særlige begivenheder

Forældrerådet har også en række opgaver ved særlige begivenheder. Disse opgaver udføres i
samarbejde med skolen og idrætsforeningen. Og hvert klassetrin har sine ansvarsområder.
Læs nærmere på side 8
4. Andre opgaver
Forældrerådet tager sig også af andre ting som har betydning for klassens trivsel.
Læs nærmere på side 9
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1. Forældremøder
Forældrerådet og klasselæreren har en fælles opgave med at planlægge forældremøde mindst
to gange årligt.


Klasselæreren fastsætter dato for årets forældremøder.



Klasselæreren tager initiativ til at afstemme dagsorden med forældrerådet.



Skolebestyrelseskontaktpersonen, som er udpeget til den enkelte klasse, deltager i
forældremødet og informerer forældrene om skolebestyrelsesarbejdet.



SFO-pædagogen tilknyttet den enkelte klasse deltager i et af de to forældremøder i
børnehaveklassen, 1. klasse og 2. klasse. Dette vil bidrage til det samlede billede af
klassens og de enkelte elevers trivsel i hele deres dagligdag i skolen. Mere overordnede
informationer fra SFO’en vil blive givet på SFO møder.



Dagsorden til forældremødet kan bestå af forskellige faste punkter. Under de faste
punkter vil klasselæreren som oftest have en del information af faglig eller social
karakter. Se konkret forslag på næste side.



Der er også mulighed for at behandle et tema, som forældrerådet og/eller
klasselæreren føler er relevant eller vigtigt for klassen/aldersgruppen. Alt efter emnet
kan et tema blive behandlet i en åben diskussion, som gruppearbejde, eller med en
oplægsholder udefra. Hvis man ønsker en oplægsholder udefra, er det en god ide at
lave arrangementet i god tid i samarbejde med en anden klasse. Der kan evt. laves et
oplæg til diskussion af temaet, som vedlægges indbydelsen til forældremødet. Se
konkrete forslag på de efterfølgende sider.



Forældrerådet aftaler også hvem, der sørger for kaffe, kage, ost, rødvin el. lign. til
mødet. Husk, det er også tilladt at bede andre forældre om hjælp til dette.



Forældrerådet opfordres til at lede forældremødet.

Ovenstående tager udgangspunkt i princippet for Skole/hjem samarbejde punkt 5
(se nærmere på skolens hjemmeside)
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Forslag til dagsorden til forældremøde:
1.

Forældrerådet byder velkommen

2.

Vi synger en sang

3.

Orientering fra Klasselæreren, og evt. andre lærere
Faglig orientering – faglige forløb i det kommende år, osv.
Social orientering – hvordan går det i klassen
Kommende arrangementer – lejrture, osv.

4.

Evt. Orientering fra SFO-pædagogen (i indskolingen)

5.

Orientering fra Skolebestyrelsen (NB: Hvis kontaktpersonen ikke er forælder i
klassen, så sæt dette punkt på først, så kontaktpersonen kan forlade mødet herefter)

6.

Tema til diskussion/gruppearbejde/oplæg
Aktuelle emner i klassen (evt. efter forældrehenvendelse)
Et tema fra forslagslisten (Se nedenfor).

7.

Evt.
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Forslag til temaer til forældremøder
Alle forslagene er inddelt efter alderstrin, men mange af emnerne følger hele skoleforløbet.


Temaerne fordeler sig på emner, der vedrører undervisning og barnets trivsel.



Nogle af temaerne er oplagte til at invitere en foredragsholder, mærket med*.



Andre temaer er oplagte som diskussion med læreren som oplægsholder.

0.- 2. klasse – indskolingen
Målet for undervisningen på skolen?

Børns sprog*

Folkeskolens målsætning i Kommunen

Børns kreativitet

Lektielæsning og hjemmearbejde

Børn og computere/fjernsyn

Børns parathed i undervisningen*

Børn og trafik

Metoder i undervisningen

Børns fritid

Hvordan lærer børn at læse og skrive?

Udviklingspsykologi. Børns udvikling.*

Differentieret undervisning – hvad er det?

Opdragelse. At være forældre/lærer*

Årgangs fagsamarbejde/tværfaglighed

Klassens sociale liv (uro/mobning/kliker)

Gæsteundervisning af forældre m.fl.

Hytteture og ekskursioner

Specialundervisningen

Fødselsdage. Alle inviteres. Gaveniveau?

Udviklingspsykologi. Børns udvikling.*

Legeaftaler

Opdragelse. At være forældre/lærer*

Spisevaner – madpakker- slik

Skole/Hjem samarbejde. Hvordan?

3-6. klasse

Undervisning i etik/moral

Lejrskoler/rejser

Skolens ordensregler /frikvarter

Børns fritid

Forsømmelser

Komme-hjem tider

Spisevaner – madpakker – slik

Sengetider

Pligter hjemme

Lommepenge

Mobiltelefoner

Modetøj

Klassens tid

+ emnerne ovenfor

Særligt for 6. klasse
Fester

Stoffer/misbrug*

Alkohol og rygning

Arbejde efter skoletid, fritidsjob

SSP-samarbejde*

Hærværk
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2. Sociale arrangementer
Forældrerådet har til opgave at planlægge 1-2 arrangementer for klassen om året.
Arrangementerne har til formål at styrke det sociale sammenhold mellem børnene og
forældrekredsen. Derfor er det vigtigt, at der deltager så mange som muligt.
Forældrerådet står for planlægningen af arrangementerne, men det er en god ide at få hjælp
fra andre forældre, og det er vigtigt at melde klart ud hvilke opgaver, man gerne vil have
hjælp til.
Klasselærer og SFO-pædagogen i indskolingen kan deltage i arrangementerne. Husk at invitere
dem 

Vigtige pejlemærker for at så mange som muligt kan deltage:


Arrangementet er for hele familien. Enkelte arrangementer kan være uden søskende..



Det varer 2-3 timer, fx en søndag eftermiddag (det kan de fleste afse tid til)



Arrangementet (entré eller billetpris) skal ikke være for dyrt, men der må gerne tages
”overpris” for mad og drikke, så der spares op til en klassekasse.



Det skal ikke være for langt væk.

Andre Gode råd:


For at undgå sammenfald med arrangementer i skole-, SFO eller børnehaveregi, er det
en god ide at tjekke skolens kalender evt. via skolens aktivitetskalender på skolens
hjemmeside. Kontakt evt. også børnehaven. (Det er svært nok at finde datoer, hvor alle
fra forældrerådet kan deltage, og det er ærgerligt at skulle ændre tidspunkter når først,
der er meldt en dato ud.)



Tjek også med klassens fødselsdage



Nye elever og forældre i klassen: Det er en god ide at lave et arrangement, hvor man
har mulighed for at byde nye forældre velkommen. Her er det en god ide med et
arrangement med forskellige aktiviteter, hvor deltagerne laver noget sammen på tværs
af sædvanlige ”grupper”, fx løb med poster, spil, lege, osv.



Det kan være en god idé med arrangementer helt uden børn. Et godt kendskab til
klassens øvrige forældre, gør det lettere at tale sammen, hvis der skulle opstå
problemer børnene imellem.

6

Følgende emner er et idekatalog til arrangementer. Kombiner på kryds og tværs, og inddrag
jeres helt egne ideer 



Grillaften, evt. som udflugt til Troldhøj, Naturskolen, De små fisk, Slåensø, etc.



Udflugt med løb med poster. Evt. kombineret med bål og spisning



Orienteringsløb/Skattejagt, evt. på skolen



Bål med snobrød og pølser



Fællesspisning og alm. hyggeligt samvær – enten privat eller i skolens lokaler



En eftermiddag på skolen, hvor man deles op i hold der; Bager boller og laver kaffe, går
tur og finder bordpynt, dækker bord, sørger for underholdning.



Diskotek/ Pyjamas party



Overnatning på Aqua, Kattegat centret, Ree Park, Givskud Zoo m.fl.



Overnatning på skolen, afsluttes med fælles morgenmad



Besøg evt. med overnatning på Fritidsgården (Gødvad)



Fisketur



Skøjtetur til Skøjtehal eller udendørs bane



Travetur langs Gudenåen



Cykeltur



Kanotur



Besøg på elmuseet i Tange



Udflugt til Søndergårds have, Skræ.



Tur til Himmelbjerget



Heldagstur evt. med overnatning til Hjemsteds Oldtidsby i Sønderjylland



Teatertur eller biograftur, fx til Det Ny Teater, Silkeborg Bad.



Minibiograf på skolen



Julefest, klip/bagning



Boldspil (rundbold, fodbold, håndbold). Evt. i forbindelse med udflugt



Leg i Hallen, fx OL med discipliner



Spilleaften, med brætspil, Quiz, Gæt og Grimasser, Tegn og Gæt



Overnatning i Kattegatcenteret, hvor man kan overnatte under hajerne. Der kan i den
forbindelse være en del undervisning til både dansk og natur/teknik. Vær opmærksom
på at der kan være lang ventetid.
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3. Særlige begivenheder
Forældrerådet tager sig også af nogle arrangementer der ligger udover de faste 1-2
arrangementer for klassen om året. Disse arrangementer har til formål at styrke fællesskabet
på tværs af skolen og resten af lokalsamfundet i Grauballe.
Klassetrin

Arrangement

1. klasse

Der er tilbud fra GUFG om at klassen arrangerer
juletræsfest i hallen

2. klasse

Der er tilbud fra GUFG om at klassen arrangerer
fastelavnsfest i hallen

3. klasse

Der er et ønske at eleverne kommer på en kortere
lejrskole med 2 overnatninger. Det tilstræbes at
lejrskolen arrangeres i et samarbejde mellem
forældrerådet, lærerne og SFO’en for klassen.
Se nærmere beskrivelse under princip for lejrskole på
skolens hjemmeside

4. klasse

Kunstcafé i juni måned arrangeres i samarbejde med
skolens billedkunstlærere. Der foreligger
arbejdsmanual. Se skolens hjemmeside.

5. klasse

Klassen er på lejrskole på Al Hage i september måned.
Denne tur arrangeres af skolen.
Til skolefest i marts opfører klassen skolekomedie.
Husk indkøb af gave til ildsjælene 

6. klasse

Kaffe og kage til skolefesten i marts måned. Der
foreligger arbejdsmanuel. Se skolens hjemmeside
Afslutningstur/fest inden sommerferien. Her siger
eleverne farvel til hinanden og resten af klassekassen
opbruges!
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4. Andre opgaver
Forældrerådet tager sig også af andre ting som har betydning for klassens trivsel.
Klassekasse
Det er forældrerådet, som bestyrer en evt. klassekasse. Klassekassen er et frivilligt forældre
tiltag, som de fleste klasser vælger at oprette ved skolestart.
Penge til klassekassen samles ind ved f.eks. at sælge kaffe og kage el. lign til forældremøder,
samt salg af mad og drikke til udflugter. Det er også muligt at tænke alternativt i forhold til
indsamling af penge til klassekassen. F.eks. har flere klasser passet kiosk ved Silkeborg
Stadion. Endelig modtager klassen også et eventuelt overskud fra særlige begivenheder, som
de er ansvarlige for, f.eks. skolefest, fastelavnsfest mv. (se punkt 3 på forrige side).
Pengene fra klassekassen kan bruges til arrangementer for eleverne, ting til klasseværelset
eller frikvartererne, gaver og som tilskud til rejser eller lejrskoleophold mv.
Gaver
Nogle klasser har kutyme for at give gaver/blomst til:


Lærere. Ved skoleårets afslutning, til skolekomedie, ved sygdom, runde fødselsdage og
lignende.



Elever. Ved sygdom eller i forbindelse med flytning.

Lege/spise grupper
For at styrke trivslen har nogle klasser haft succes med at indføre legegrupper eller
spisegrupper. Det foregår efter skoletid og hjemme hos det enkelte barn.
Eleverne deles op i grupper med 4 – 6 i hver. Grupperne dannes af forældrerådet evt. i
samarbejde med lærerne. Hver elev inviterer så på skift gruppen hjem til et par timers leg og/
eller spisning.
Det skal være overskueligt for alle at huse denne gruppe, så vi vil foreslå, at niveauet for disse
arrangementer holdes nede. Formålet er blot, at børnene skal være sammen og give mulighed
for at nye kammerater ”opdages”.

Husk, det er tilladt at bede andre forældre om hjælp til opgaverne i klassen!
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