
Ideer til forældremøder 
Trivselsrådet kan planlægge forældremøder, sammen med 

klasseteamet  

Nedenstående er eksempler på hvad et forældremøde kan handle 

om.  

 Trivsel i klassen - kammeratskab - hvordan passer vi på 

hinanden i klassen? Hvordan tager vi hensyn til hinandens 

forskelligheder?  

 Dreng/pige relationer – støtte op om, at det er fint for piger og 

drenge at være venner.  

 Hvordan får børn mere motion?  

 Klassesammenhold – hvad er den gode klasse? 

 Hjælp med legeaftaler.  

 Fødselsdage og fælles aftaler.  

 Fødselsdagsgave: begrænset beløb, fri / kollektiv gave eller små 

individuelle gaver?  

 Opdragelse / grænsesætning.  

 Mobiltelefoner og fælles aftaler.  

 Kost – hvad spiser vi når vi hygger os 

Yderligere oplysninger 
Der henvises til skolens hjemmeside www.viby-skole.dk 

Skolens ledelse  

Skoleleder Henrik Kallestrup 

Pædagogisk leder afd. U. Dorte Marianne Jensen 

Pædagogisk leder afd. I . Stine Valsgaard Tegen  

Tlf.: 87139160 
E-mail: vib@mbu.aarhus.dk

Trivselsrådet 

på Viby skole 

Samarbejdet bygger på tillid og respekt. 

     Her er lidt inspiration.

mailto:vib@mbu.aarhus.dk


Denne pjece er til dig, der som forældre har meldt dig til 

trivselsrådet, som er en vigtig brik i samarbejdet mellem 

skole og hjem på Viby Skole  

Pjecen giver ideer og beskriver opgaver, og hvilke 

muligheder du har for at præge dit barns hverdag i skolen. 

Her kan du også se hvilke retningslinjer personalet og 

skolebestyrelsen i samarbejde har udarbejdet.  

Samarbejde skole og hjem 
På Viby skole hviler grundlaget for samarbejdet mellem skole og 

hjem på tydelighed, samarbejde, respekt og tillid.   

Forældrenes viden om barnet ses som en ressource, der kan være 

med til at kvalificere medarbejdernes professionelle handlinger over 

for barnet.  

Trivselsrådet 
Trivselsrådet består af 4-6 forældre, som er valgt på skoleårets 

første forældremøde. Der vælges to nye repræsentanter hvert år 

ved første forældremøde, og der går 2 ud, på den måde sikres 

kontinuitet, og ”flow”, og at klassens forældre skiftes til at løse 

opgaven.  

Det kan være hensigtsmæssigt hvis forældre til både piger og 

drenge er repræsenteret i klasseforældrerådet  

Trivselsrådet kan samarbejde med klasselærere / klassepædagog, i 

den enkelte klasse. 

Opgaver 
Trivselsrådet samarbejder med klasselærerne/klassepædagog om 

en række opgaver, der understøtter børnenes trivsel og læring. 

Endvidere har rådet en vigtig opgave i at styrke 

forældrefællesskabet i klassen. Opgaverne i Trivselsrådet er mange 

og varierende.  

Nedenstående er eksempler på klasserådets opgaver.  

Planlægge forældremøder og andre aktiviteter i klassen sammen 

med klasselæren. 

Komme med input og medvirke til at kvalificere arbejdet med og i 

klassen. 

Have øje for trivslen i klassen og invitere alle ind i 

klassefællesskabet. 

Sørge for formidling af ideer og erfaringer fra forældregruppen. 

Opstille kandidater til skolebestyrelsen. 

Sørge for at henvendelse, fra andre forældre om generelle ting 

vedr. klassen kommer videre til klasselærerne og 

klassepædagogen. 

 Skrive klassens aktivitetskalender, så datoerne for 

arrangementer bliver meldt ud i forældregruppen 

 Skabe traditioner for klassen, f.eks. et spise-sammen-

arrangement.  

 Planlægge et eller to aftenarrangementer i løbet af skoleåret – 

for at give mulighed for at ryste forældrene sammen.  

 Etablering af klassekasse 




