
 

 

 

 

 
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 

 

Klasserådets særlige opgave 

 
På overbygningen består klasserådet af fire forældre og fire elever. Forældrene til klasserådet i 

7. & 8. klasse vælges på forældremødet i juni, inden eleverne starter på overbygningen efter 

ferien. Eleverne vælges efter sommerferien. 

  

Som medlem af klasserådet er du med til at sørge for, at alle elever, forældre og lærere har det 

godt i klassen. Det kan ske gennem klassearrangementer, kontakt til nye forældre og løbende 

dialog med lærerne om klassens trivsel. Det er vigtigt, at I er med til at skabe et godt socialt 

miljø i jeres klasse.  

Har klassen input til skolebestyrelsen, hvor der er 7 forældre med, kan du som forælder til 

enhver tid kontakte en af dem.  

På skolens hjemmeside kan du desuden se, hvem der er klassens/årgangens kontaktperson. 

Kontakt til skolebestyrelsen giver mulighed for indflydelse og samarbejde om at gøre skolen til 

den bedste skole for dit barn og klassen.  

 

 

 

www.tarm-skole.aula.dk 



FORSLAG TIL KLASSEKULTUR 

Forældre 

Vi taler pænt om hinanden/hinandens børn/lærerne og skolen i det hele taget. Vi deltager så vidt 

muligt i klassens arrangementer, så vi lærer hinanden at kende og så børnene fornemmer, at vi 

bakker op om dem og deres skolegang. Vi viser omsorg for hinandens børn. Vi opfordrer til at 

bruge Aula. På den måde kan vi lettere få fat i hinanden og i øvrigt følge med i, hvad der sker i 

klassen, på årgangen og på skolen.  

Ved efterårets forældremøde i 7. klasse indgår klassens forældre aftaler, der kan støtte den gode 

klassekultur. Ved efterfølgende forældremøder gennemgås klassekulturen igen, og der sker 

justeringer, hvis der er behov for det 

Madpakker 

For at sikre at vores børn får de optimale betingelser 

for at lære noget og klare en lang skoledag, får de 

sunde madpakker med i skole (brød m. pålæg, frugt 

og grønt). 

Der serveres gratis havregryn i 10-pausen. Der er 

mulighed for at købe mad alle dage i Arla-automaten. 

Endvidere er der mulighed for at købe mad i boden én 

dag om ugen. 

Det er ikke tilladt at medbringe og/eller indtage 

sodavand, energidrik, chips og slik i skoletiden. 

Søvn 

Alle forældre sørger for, at 

deres børn har faste 

sengetider og møder friske og udhvilede til at modtage undervisning i 

skolen hver dag. Sundhedsstyrelsen anbefaler mellem 8 & 10 timers 

søvn til børn i udskolingsalderen. 

 

Klassekasse 

Hvert år indbetales et aftalt beløb. pr. barn til klassekassen. Pengene bruges til: 

• spontane behov i klassen (gaver, bolde etc.) 

• arrangementer i skoletiden 

• arrangementer i klasserådsregi 

Pengene indsættes på den konto, som anvises fra klasserådet. 

iPad og telefon 

Vi skal som forældre sikre en god omgangstone. Sker dette 

ikke, snakker forældrene sammen og finder en løsning 

sammen med eleverne. Vi opfordrer til: 

• At computere, iPads og mobiler tages ud af elevernes 

værelser/soverum om natten - for at oplade og give ro og god 

nattesøvn til barnet 

• At I laver regler for ”skærmtid” i hjemmet 

• Det aftales, at eleverne skal respektere hinanden, og alle har lov til at sige nej tak til at blive 

fotograferet eller filmet. Herefter slettes billedet/videoen 

Alkohol/snus/rygning 

Der laves hvert år en klasseaftale herom i fase 3.  

Brug af alkohol, snus og tobak er forbudt i skoletiden. 

Kontakt SSP, hvis du har brug for vejledning og hjælp 

som forælder. 

Klassearrangementer 

Der afholdes to arrangementer hvert år, og 

forældrerådet melder datoerne ud inden 1. oktober. 

Der planlægges et arrangement med forældre, evt. 

søskende, samt ét arrangement med forældre eller 

eleverne alene. Arrangementet kan være 3-4 timer.  

Det skal planlægges, så flest mulige elever og forældre 

kan deltage uanset religion, allergi eller evt. handicap. 

For at få alle i klassen med, kontakter forældrerådet 

dem, 

der 

ikke har givet besked inden deadline. Vi hjælper 

hinanden med kørsel for de elever, hvor 

forældrene ikke kan deltage.  

Skolen opfordrer til, at 

klasselæreren/klasselærerne inviteres. 

Ny elev i klassen 

Klasserødderne kontakter den nye elevs 

forældre og byder dem velkommen til skolen. 

Klasselæreren orienterer ved til- og afgang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


