
Klassens forældreråd 

Det er vigtigt med et aktivt forældreråd i alle klasser. 

Klassens forældreråd vælges på skoleårets første forældremøde og består ofte af 4 til 6 medlemmer. 

Valgperioden er typisk 2 år, og det anbefales, at der sker en glidende udskiftning, således at hele 

forældrerådet ikke udskiftes på en gang. 

Der afholdes møder i forældrerådet efter behov. 

Forældrerådet skal konstituere sig med formand og kasserer. Der opfordres til, at der til hvert 

forældrerådsmøde laves referat, som skal være tilgængeligt for klassens forældre på forældreintra. 

På årets første forældremøde, vil det være hensigtsmæssigt at lave en social kalender. Herved får 

forældrene tidligt på skoleåret datoer for arrangementer, så tilslutningen for elever og forældre bliver så 

stor så mulig. 

Det er forældrerådets opgave, i samarbejde med skolens personale, at arrangere og afholde sociale 

arrangementer for klassens børn og forældre. I særlige tilfælde også med klassens søskende. 

Arrangementerne har til hensigt at styrke sammenhold både børn og voksne imellem. 

Mange klasser vælger at oprette en klassekasse. Der kan eventuelt indbetales et beløb til kassen en gang 

årligt – størrelsen af beløbet aftales på skoleårets første forældremøde. Klassekassen letter arbejdet med at 

gennemføre arrangementer, og forældrerådet kender budgettet for skoleåret. 

Det er ikke forældrerådets opgave at diskutere klassens trivsel i forhold til enkelte elever. Opleves der 

mistrivsel i klassen, er det altafgørende, at der rettes henvendelse til klassens lærere eller pædagoger. 

Medlemmerne skal kunne arbejde socialt og bredt for hele klassen. 

Mangler du inspiration til klassearrangementer, er det er her på intra muligt at finde en lang række forslag 

og ideer til, hvad forældrerådet kan arrangere for klassens elever. Her er det også muligt at finde politikker 

og principper, som er vedtaget af skolebestyrelsen gennem årene. 

Forældrerådet opfordres til at lave en fysisk mappe, der kan følge klassen. Her kan man samle 

informationer fra forældremøder, forældrerådsmøder, klassekassen ect. 

God fornøjelse med arbejdet og husk: 

”Hvis børnene ser, at forældrene har det godt sammen, smitter det af på børnenes fællesskab og trivsel” 

 

Med venlig hilsen Skolebestyrelsen 

 

 

 



Klassearrangementer 
 
På de følgende sider er der masser af gode ideer og forslag til arrangementer, som forældrerådet 
kan arrangere for både elever, forældre og personale. 
 
Herudover er det selvfølgelig vigtigt, at I som forældreråd bruger de kontakter, der er blandt 
klassens forældre. 
 
Hvis I finder på nye gode idéer eller mere information, så vi kan forbedre denne oversigt, hører vi 
gerne fra jer på e-mail: hedenstedskole@hedensted.dk 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arrangement: Hvor? 
 

Uddybning: 

Bankoaften Skolen 
 

 

Biograf Vejle eller Horsens 
 

Arrangementet kan laves som ”bøf og bio”, hvor eleverne spiser på Jensens 
Bøfhus først. 

Bowling 
 

Hedensted Centret  

Bålmad 
 

Skolens bålplads  

Camping 
 

I naturen eller på 
campingplads 

Eleverne sover i telte sammen og hygger sig med vandretur, orienteringsløb mm. 

Cykeltur  Skolen har hjelme og veste, som kan benyttes til arrangementet. 
 

Dans 
 

Skolen Det kan være folkedans, linedance eller andet, hvor der kommer en instruktør ud 
og viser, hvordan der danses. 

Djurs Sommerland 
 

Djurs Sommerland  

Fastelavnsfest 
 

Skolen eller privat  

Fisketur 
 

Hedensted put and take Der kan fiskes, grilles og spises på stedet. 
 

Forældrefest 
 

Privat Forældrefest uden børn 
 

Frugtdag i klassen 
 

Skolen  Det kan f.eks. være hver fredag, hvor eleverne på skift har frugt med til hele 
klassen. 

Fællesspisning Skolen eller udendørs Forældrene tager alle noget mad med til et fælles madbord. Det kan også være 
eleverne, der laver mad sammen med forældrerådet. Arrangementet kan 
kombineres med, at elevernes optræder med sang, skuespil eller andet, som de 
har arbejdet med i undervisningen. 



Fødselsdage 
 

Privat Elevernes fødselsdage kan afsluttes med en kop kaffe, når forældrene henter 
deres børn. 

Gallafest 
 

Skolen  

Givskud 
 

Givskud Zoo Turen til Løveparken kan være med overnatning. 
Anbefales til 4.-7. årgang. 

Gokart 
 

F.eks. Kolding Gokartcenter 
eller ActionZone Tørring 

 

Gyseraften Skolen eller privat Oplæsning og fortælling af gyserhistorier. Det kan kombineres med gyserløb, 
hvor der er forskellige poster, der skal findes rundt på den mørke skole. 

Halloween 
 

Skolen  

Hjarnø 
 

Hjarnø Cykel- og gåtur øen rundt. 

Jernaldertur 
 

Vingsted Kan evt. arrangeres i samarbejde med klassens lærere og pædagoger. 

Julefrokost Skolen Eleverne kan evt. lave maden i hjemkundskabsundervisningen. Alternativt kan 
forældrerådet lave maden med eleverne inden selve julefrokosten. Det er også 
en mulighed, at alle medbringer små retter, som stilles på et fælles madbord. 

Juleklippedag 
 

Skolen Forældrerådet kan stå for morgenmad, æbleskiver, banko mm. 

Julekonfekt 
 

Skolen Elever og forældre kan lave julekonfekt sammen. De kan f.eks. dekorere et 
syltetøjsglas og fylde det med hjemmelavet konfekt. 

Kanotur 
 

F.eks. Gudenåen eller Skjern 
å 

Turen kan laves for alle forældre, men kan f.eks. også være for fædre og sønner. 

Kattegatcentret 
 

Grenå Turen kan være med overnatning. ”Sov med hajerne” 

Kunstauktion 
 

Skolen Eleverne maler billeder i skolen. Herefter er der arrangement med forældrene, 
som byder på og køber billederne. 

Legedag 
 
 

Boldhallen/gymnastiksal        Brug redskaber, bolde mm. og ha´ en sjov aften med eleverne. 



Legeland 
 

  

Madsbyparken 
 

Fredericia Her kan elever og forældre lege i timevis 

Morgenkaffe 
 

Skolen  Sidste skoledag før sommerferien kan forældre og elever spise rundstykker, 
hygge sig og ønske god sommerferie til hinanden. 

Naturskole 
 

Tønballegård Evt. med naturvejleder 

Natur og ungdom 
 

Klostermølle ved 
Skanderborg 

 

Nytårsfest 
 

Skolen  

Nørreskoven 
 

Vejle  

Overnatning Skolen Eleverne hygger sig sammen og overnatter herefter på skolen. Overnatningen 
kan f.eks. arrangeres i forbindelse med, at eleverne har noget at vise for 
hinanden. Det kan være en udstilling, kortfilm eller digte. 
Husk at lave aftale med skolens tekniske serviceleder. 

Ridning Dannevangs Hesteri eller 
Hedensted Rideskole 

Kan kombineres med medbragt mad  

Skattejagt 
 

Skolen Det kan evt. kombineres med spisning. 

Skolefodbold 
 

 I ferier kan forældrerådet stå for f.eks. skolefodbold. 

Skovtur 
 

 Der kan arrangeres et løb og herefter laves bål til snobrød. 

Sankt Hans fest 
 

  

Skærven 
 

Løsning Der er mulighed for orienteringsløb under Horsens orienteringsklub, som er 
gratis. 

Spejderhytte 
 

 Weekendtur i spejderhytte 



Sportsarrangement  
 

I boldhal eller udendørs Elever og forældre dyster mod hinanden i forskellige dyster. 

Strandtur F.eks. Daugård strand, 
Tirsbæk Strand eller 
Rosenvold strand 

 

Stjerneløb 
 

Skolen Det kan f.eks. arrangeres, så eleverne skal lave deres egen lagkage. 

Svømmehal 
 

F.eks. Hedensted Centret   

Sønderjysk kaffebord 
 

Skolen  

Søndermarksskoven 
 

Vejle Der er en skovlegeplads 

Til middag hos… Privat Elevernes melder sig som vært eller gæst og inddeles af forældrerådet, så de ikke 
nødvendigvis kommer sammen med dem, de normalt går meget sammen med. 
Eleverne besøger nogle, de aldrig tidligere har besøgt. Det har været en stor 
succes for andre klasser. 

Videoaften 
 

Privat Filmhygge med popcorn, saftevand mm. 

Årgangsfest 
 

Skolen Alle klasser på årgangen hygger sig og fester i skolens aula. Der kan evt. lejes en 
DJ. 



 


