Klasseråd på Løjtegårdsskolen

”Al erfaring viser, at aktive forældre har aktive børn i skolen”
Skole og Samfund

Skolebestyrelsen på Løjtegårdsskolen har besluttet, at alle klasser skal have et
klasseråd

Skolebestyrelsen på Løjtegårdsskolen har besluttet, at alle klasser skal have et
klasseråd.
Klasserådet har til formål at styrke det sociale liv i og omkring klassen. Et godt
socialt samvær i klassen og et velfungerende forældresamarbejde kan være en god
hjælp i dagligdagen og kan styrke skole-hjem samarbejdet generelt.
Vellykket læring sikres bedst i en velfungerende klasse. En klasse er
velfungerende, når eleverne trives, og børnene har gode og trygge indbyrdes
relationer.

Som repræsentant i klasserådet får du mulighed for at:
Skabe de bedst mulige relationer mellem forældre, lærere og elever
Give eleverne den bedst mulige skolegang med oplevelser og livskvalitet
Engagere dig i dit barns skolegang og få indsigt, medansvar og indflydelse
på klassens liv.

Klasserådet bør bestå af 2 elever, mindst 2 forældre samt 1-2 af klassens lærere.
Forældre og elever vælges for et år ad gangen, man kan godt genopstille. Valget
sker på skoleårets første forældremøde. Forældrene i klasserådet er bindeled
mellem forældrene i klassen og skolebestyrelsen.

Klasserådet giver de forældrevalgte mulighed for:
At få indflydelse på dagsordenen til forældremøder
At give elever, forældre og lærere mulighed for at lære hinanden at kende i
forskellige sammenhænge
At få indflydelse på og være behjælpelige med sociale arrangementer i
klassen
At være klassens kontaktpersoner til skolebestyrelse
Vedr. enkeltsager og evt. kritik:
Hvis en forældrevalgt modtager en forældrehenvendelse, henviser man til læreren
eller til skolens ledelse

Eksempler på klasserådet opgaver kunne være:
At diskutere holdninger og fælles regler, f.eks. omkring alkohol og fester.
At modvirke mobning og klikedannelser
At holde fælles arrangementer for klassens elever og/eller forældre
At være sparringspartner for skolebestyrelsen
At lave trivsels/legegrupper for at styrke sammenholdet og kendskabet til
hinanden
Det er skolebestyrelsens håb, at vi, gennem klasseråd, kan sikre alle klasser
mulighed for at få velfungerende netværk til glæde og gavn for både børn og
voksne på Løjtegårdsskolen

Giv børnene ret til at lege og lære, at drømme og
forme, leve og være.
Kun der, hvor børn kan føle sig trygge, bor det, de
gamle kaldte for lykke.
Carl Scharnberg

Hvilke aktiviteter kunne man vælge i legegrupperne:
Spille spil
Tage på tur på en legeplads
Tage på tur til skoven
Tage på tur til stranden
Bage og lave mad
Bare lege

Hvilke temaer kunne man vælge på et forældremøde?
Forventninger til hinanden
Komme hjem tider
Rusmidler og før-fester
Opdragelse
Madpakker og kost
Pubertet
Etik, moral og dannelse
Lektielæsning
Medievaner
Fødselsdage og fester

Børn gør ikke som de voksne siger – de gør som de
voksne gør

Alle børn skal have mulighed for at trives med at gå i skole
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