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Velkommen i Trivselsrådet  
 

Skolebestyrelsen på Skalmejeskolen har udarbejdet denne mappe til jer, 

som sidder i trivselsrådet på jeres barns årgang. 

Hver årgang og trivselsråd har et skolebestyrelsesmedlem som 

kontaktperson. 

Vi vil her beskrive formålet for trivselsrådene og vores forventninger til jer 

i trivselsrådet. 

Desuden er der inspiration til forskellige klassearrangementer, som kan 

være med til at styrke fællesskabet på jeres barns årgang. 

 

Vi håber, at I vil få mange gode fællesskabende oplevelser sammen. 

 

Med venlig hilsen 

Skolebestyrelsen på Skalmejeskolen  
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Hvorfor er det vigtigt, at forældre 
samarbejder? 
 og hvorfor skal vi have et trivselsråd på hver årgang? 
 

Det skal vi fordi: 

• sammenhold blandt forældre, forebygger mobning 
• misforståelser, usikkerhed og frustrationer bedre undgås 
• både elever og forældre får mere tillid, forståelse og accept af hinanden  
• sammenhold omkring børn giver sammenhold mellem børn 
• forældre er usynlige klassekammerater 

 

Tænk over hvad du har gjort for dit barns fællesskab i dag. 

 

 

Formålet med trivselsrådet: 
 

• Synliggøre forældrenes medansvar, indflydelse og aktive rolle for trivslen 
blandt klassens børn 

• Medvirke til at der etableres et forældrefællesskab 
• Der arbejdes aktivt og involverende med at skabe en god og rummelig 

klassekultur, som modvirker mobning og fremmer trivsel. F.eks. ved 
legegrupper, legeaftaler, aftaler omkring afholdelse af fødselsdage 

• Styrke sammenholdet og samarbejdet mellem elever/lærer/forældre 
• Bindeled mellem skolebestyrelsen og den enkelte klasses forældre  
• Bestyrelsen inviterer årligt til møde mellem bestyrelse og trivselsråd 
• At være en aktiv – usynlig - klassekammerat 
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Trivselsråd på Skalmejeskolen 
 

 

• Der vælges et trivselsråd i alle klasser 
 

• Trivselsrådet skal bestå af forældre til 4 børn - både drenge- og 
pigeforældre 

 

• Et trivselsråd sidder ét år ad gangen. Der er valg hvert år. Trivselsrådet 
består af 2 ”gamle” og 2 ”nye” forældre 

 

• I 0. klasse vælges 2 til et år og 2 til to år 
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Trivselsrådet opgaver kan bl.a. være: 
 

• Skabe fællesskab mellem forældre og skole – hjælpe til med at alle får 

kendskab til hinanden 

 

• Tage godt imod nye forældre og børn – byde dem velkommen og tage 

dem med ind i fællesskabet 

 
 

• Gå forrest – i forhold til fx retningslinjer på skolen, udvise stor 
rummelighed, tale pænt til og om hinanden 
 

• Fremme forståelsen og accepten af, at forskellighed er en styrke.  Fx 

ved at være den usynlige klassekammerat og tale pænt om 

klassekammerater og lærere 

• Være rollemodel i forbindelse med forældregruppens samtaler om 

konkrete problemstillinger i klassen 

• Være opmærksomhed på skolens antimobbestrategi 
 

• Henvise til Skalmejeskolens Forældrehåndbog 
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Trivselsrådets opgaver kan også være: 
 

• Hjælpe til med den praktiske afvikling af forældremødet. Fx kaffe, the 

og kage 

 

•  Samarbejde med lærerne om indholdet på forældremøderne  

 

• Arrangere fælles oplevelser/aktiviteter for klassens børn og forældre  

• Trivselsrådet skal arrangere ét årligt klassearrangement, hvor lærere, 

pædagoger og SFO-pædagoger kan deltage (mandag til torsdag) 

 

• Sociale arrangementer – se: Forslag til arrangementer 

 
 

• Hjælpe hinanden med at få alle elever med til arrangementer – evt. 
ved at tilbyde at hente/bringe  
 

• Hjælpe med klassens skoleaktiviteter og arrangementer i løbet af 
Skalmejetiden – fx afslutningsfesten for 6. årgang 
 
 

• Ansvar for klassekassen 

 

• Stå for evt. indsamlinger 
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Forslag til arrangementer 
 – skolen kan altid lånes til klassearrangementer. Bookning af lokaler og lån af nøgle, kan aftales med 

Connie på kontoret. 

 

Arrangementer holdes gerne på et plan, så alle har mulighed for at deltage. 
(Inspiration www.forældrefiduser.dk.) 

• Fælles spisning både med og uden søskende, evt. hvor alle medbringer 
en ret. 

• Fælles boldspil, evt. fodbold og rundbold. 

• Fælles forårsklargøring af egen cykel. 

• Madlavning, bagning. 

• Bankospil 

• Geocaching—udendørs skattejagt med brug af GPS. 

• Travetur 

• Rundt om søen 

• Gaming aften, evt. med overnatning.  

• Overnatning på skolen. 

• Bowling. 

• Tur i svømmehallen. 

• Skovtur – Hytteskoven, Troldeskoven 

• Volleyball, basket, badminton etc. –turnering elever/forældre/lærer. 

• Stafet, sækkeløb, orienteringsløb. 

• Klassefest. 

• Fastelavn, slå katten af tønden. 

• Halloweenfest. 

• Tur i biografen. 

• Tur i skøjtehallen. 

• Fisketur. 

• Kulturfabrikken, Terminalen, Godsbanevej  

http://www.forældrefiduser.dk/
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• Mor/datter og far/søn arrangement. 

• Cykelture 

• Kanoture 

• Teltture 

• Besøgsture 

• VI-spiller-teater-aften 

• Orienteringsløb 

• Dragebygning/flyvning 

• Naturskolen www. 

• Bondegårdsbesøg 

• Virksomhedsbesøg 

• Madlavningsaften 

• Brætspilsaften 

• Bålmad 
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Inspiration til trivselsrådet når der kommer 
nye elever  
Trivselsrådet informeres om nye børn via ugebreve i klassen 

 

 

Elev og forældre bydes velkommen af trivselsrådet 

 

Fortæl om: 

 

• Hvad er et trivselsråd 

• Hvem er i trivselsrådet 

• Forklar om forældreaftaler – er der nogle aftaler og hvad kan vi være 
opmærksomme på fremadrettet 

• Aftaler om fødselsdage 

• Planlagte forældrearrangementer 

• Fortælle om Skalmejetraditioner fx første skoledag, juleklippedag, 
skalmejefest, decemberkalender osv. 
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EGNE NOTER: 
 

 


