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Et klasseråd består af forældre og lærer. Eleverne kan
være med fra 5. klasse og opefter. Et godt socialt samvær i klassen og et godt forældresamarbejde er vigtigt
for en velfungerende klasse, og for at børnene trives.
Børn, der trives, lærer bedst!

Klasserådet er nedsat for:

at skabe den bedst mulige kontakt mellem forældre,
lærere og elever

at hjælpe til at give eleverne den bedst mulige skolegang

at være bagland for skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen består af:
Forældrevalgte:
Pia Hansen
Heidi Vinther Larsen
Maria Skov
Poul Henrik Nielsen
Niels P. Jørgensen
Niels Schøning
Per Engholm Isaksen

23360371
22678308
21796787
40686218
21673470
60687709
31170570

Medarbejdervalgte:
Anne-Mette Højgaard og Kenneth Sørensen

Elever:
Sanne Krogh, 9.c
Clarise Poulsen, 9.c

og skolens ledelse

Side 2

Klasseråd

Klasserådets opgaver
Et klasseråd består af forældre og lærer. Eleverne kan være med fra
5. klasse og opefter. Et velfungerende klasseråd kan være en god
hjælp i skole/hjem-samarbejdet og er en af forudsætningerne for en
velfungerende klasse og en vellykket undervisning.
Eksempler på arbejdsopgaver, der kan ligge i klasserådet:

stå for arrangementer, der støtter klassens sociale liv ( arrangere fester i årets løb (f.eks. julearrangement, sommerfest, ture og
andre sociale arrangementer for klassen).

Medvirke ved planlægning af forældremøder og evt. stå for forplejning ved forældremøder.

fastlægge dagsorden til klasserådsmøderne

yde praktisk hjælp

inddrages i pædagogiske opgaver efter aftale med skolen

få nye forældre i klassen til at føle sig velkomne og sætte dem
ind i klassens traditioner.

være værter ved klassens fester.

tage referat ved forældremøder og sørge for, at referatet bliver
givet til forældre, der ikke deltager i det pågældende møde.

Mødehyppighed.
Klasseforældrerådene aftaler selv antallet af møder. Erfaringsmæssigt ved vi, at det plejer at ligge på mellem 2 og 4 møder årligt.
På første møde planlægges årets arbejde og de efterfølgende møder bruges til detailplanlægning af de enkelte arrangementer.

Farsø Skole
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Klassekasse
Der henvises generelt til Undervisningsministeriets vejledning nr.
12 af 23. februar 1999 (”Vejledning om ekskursioner, lejrskoler,
klassekasser og skolerejser mv. i folkeskolen”)
1. Der kan på alle klassetrin efter aftale mellem klasselærer og
forældregruppen aftales oprettelse af en klassekasse.
2. Klassekasser kan anvendes til fællesindkøb i klassen, klassefester, fornøjelser ved udflugter o.lign., til dækning af udgifter
ved skolerejser, der ikke allerede er dækket af skolen og til andre formål.
3. Klassekasseindbetalinger er anonyme (bortset fra administratoren af klassekassen) og dækker udgifter for alle klassens
elever. Der kan ikke etableres individuelle opsparings- eller tilbagebetalingsordninger.

Klasserådet og skolen
Klasserådene er en del af skolens organisation. Derfor rettes enhver henvendelse fra
klasserådet om en sag, som
læreren ikke kan afgøre, til
skolelederen eller til skolebestyrelsen.
Såfremt man som forældre ønsker en diskussion vedr. enkelte lærere eller den konkrete
undervisning, er det vigtigt, at
den eller de berørte parter
henvender sig til den pågældende lærer/skolens ledelse.

Klasserådet kan ikke optræde
som klageinstans over enkelte
ansatte, eller over skolen som
helhed.
Klasserådet kan ikke drøfte det
enkelte barn, eller den enkelte
forældre.
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Adresser:

Farsø Skole
Skolegade 14
9640 Farsø
9966 9240

Besøg vores
Skoleport:
www.farsoeskole.dk

NB:
Klasserådet kan nu låne lokaler på
skolen til klassearrangemeneter også uden lærers deltagelse.
Kontakt skolens ledelse vedrørende
dette.

Yderligere information
om Farsø Skole.
På skoleporten www.farsoe-skole.dk kan du se:

aktuelt nyt

skolebestyrelsens principper

skolens målsætning

forældreinformation

undervisningsmiljøundersøgelse

logge på skoleintra
Her kan du hente hjælp:
- hos klasselæreren
- hos skolebestyrelsen
- hos skoleledelsen

