
                                 Principper for Tim skole 
 

Klasseforældreråd:  
  
Formålet med at etablere klasseforældreråd er bl.a., 
 

 at involvere forældrene i deres børns skolegang og skolehverdag. 
 at klasseforældrerådene fungerer som bindeled mellem skolebestyrelsen og de enkelte klassers forældre. 
 at klasseforældrerådene medvirker til planlægningen og afviklingen af både faglige og sociale klassearrangementer. 

 
Valg af klasseforældreråd 
 
Det vælges hvert år et klasseforældreråd i alle skolens klasser. 
Valg til nyt klasseforældreråd finder sted på det første forældremøde efter sommerferien. 
Et forældreråd er altid ”aktivt” indtil et nyt er valgt. 
I børnehaveklasserne vælges det første forældreråd senest på det første forældremøde, der afholdes, når skoleåret er startet. 
Valget ledes af klasselæreren. 
Klasseforældrerådet består af 3 til 4 forældrerepræsentanter. 
Repræsentanter til klasseforældrerådene vælges som udgangspunkt for 2 år med ”rullende udskiftning”, sådan at der hvert år sker en 
udskiftning af to medlemmer for at bevare kontinuiteten i rådenes arbejde. 
Er der flere end én klasse på en årgang, vælges der et fælles klasseforældreråd bestående af 2 til 3 forældre fra hver klasse. 
 
Der skal ved valget så vidt muligt tages følgende hensyn: 

 det tilstræbes, at alle klassens forældre på skift bliver medlem af klasseforældrerådene. 
 det tilstræbes, at både ”drenge- og pigeforældre” er repræsenteret i klasseforældrerådene. 
 det tilstræbes, at der opnås en ligelig kønsfordeling af klasseforældrerådenes medlemmer. 
 det tilstræbes, at også to-sprogede forældre involveres i klasseforældrerådsarbejdet. 
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Klasseforældrerådenes opgaver 
 
Klasseforældrerådene har bl.a. til opgave at: 

 fastlægge dagsorden til forældremøder sammen med klasselæreren og medvirke ved den praktiske afvikling af 
forældremøderne. 

 sørge for, at der drøftes regler for sociale arrangementer som fødselsdage og lignende i klassen (drenge/pige fødselsdage / 
gaveniveau osv.). 

 arrangere sociale sammenkomster i klassen. 
 medvirke til, at relevante temaer og problemstillinger bringes til drøftelse blandt forældrene. 
 samarbejde med skolebestyrelsens klasserepræsentant om relevante opgaver. 

  
  

  

Godkendt af skolebestyrelsen ved Tim skole den 23. september 2019 


