
Den gode klasse på Ulsted Skole  
 
På Ulsted Skole er målet, at alle elever skal gå i en god klasse. 

 

Derfor har vi et udvidet samarbejde kaldet ”Den gode klasse”, som opstår i 

samspillet mellem forældre, elever og skolens personale. 

 
 

 

Den gode klasse bygger på skolens principper for skole-hjem 
samarbejdet og praktiseres igennem: 

 
 Forældrerådet 

 Forældremøder i ”Den gode klasse” 
 Børnemøder 

 
(se beskrivelse for hvert element) 

 

 

 

Den gode klasse er: 

Måden vi taler til hinanden 

Måden vi mødes omkring skolen  

Måden vi er sammen på - omkring vores fælles børn 

På Ulsted Skole tror vi på at:  

Kendskab giver venskab, som forebygger mobning og konflikter. 

Sammenhold omkring børn giver sammenhold mellem børn. 

 



Forældrerådet  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Hvordan afholdes arrangementerne? 

 Arrangementer kan afholdes for klassens børn eller for klassens familier. 
 Arrangementer tilrettelægges så alle kan føle sig velkomne. 
 Forældrerådet kan bede de øvrige forældre i klassen om hjælp. 

 Når man er sammen om klassen, nydes ikke alkohol (jf. skolens rusmiddelpoli-

tik). 

Hvordan arbejder forældrerådet? 

 På første forældremøde på hvert klassetrin vælges en gruppe på 4 forældre. 
 Man vælges for to år ad gangen, med rullende udskiftning. 

 På det første møde i 0. klasse vælges to forældre for 1 år og to for 2 år. 
 Det tilstræbes at alle, der har lyst, gennem årene får mulighed for at deltage i 

forældrerådet. 

 Forældrerådet tager initiativ til socialt samvær omkring klassen via arrangemen-
ter. 

 Forældrerådet forsøger at få alle familier med til arrangementerne. 

Hvorfor har vi forældreråd? 

Gennem forældrerådet ønsker vi: 

 At styrke klassens sammenhold via uformelle arrangementer. 

 At opnå kendskab til hinanden som forældre. 
 At børnene ser, at vi forældre kan tale sammen, selvom vi er forskellige. 

 At børnene ser os som gode rollemodeller, der kan hygge os sammen. 
 At skabe et forum, hvor vi kan grine sammen. 

 

Hvad er forældrerådet? 

En gruppe af klassens forældre, der har påtaget sig en særlig ind-

sats ved at planlægge sociale arrangementer for klassens familier. 



Forældremøder i ”Den gode klasse”  
 

 
 

 
 

 
 
Det er Skolebestyrelsens håb, at tankerne omkring mødet i 

”Den gode klasse” smitter af på den måde, vi som forældre 
er sammen omkring vores børn, både på og udenfor skolen. 

  

Hvordan holder vi forældremøder i ”Den gode klasse”? 

 Stolene sættes op i rundkreds, så alle har mulighed for øjenkontakt. 
 Alle markerer med håndsoprækning, når de gerne vil have ordet. 

 Vi hjælper hinanden med at holde en god tone. 
 Alle taler for sig selv, udtryk dig med ”jeg oplever …” 

 Tal direkte om tingene, så ingen skal gætte sig til, hvad der bliver sagt. 
 Tal til hinanden og ikke om hinanden. 
 Vi skal respektere, at vi kan have forskellige holdninger. 

 Vi skal ikke nødvendigvis blive enige om alt.  

Hvorfor har vi forældremøder i ”Den gode klasse”? 

Vi holder møderne i ”Den gode klasse” for: 

 At skabe en god dialog mellem forældre om børnene og deres trivsel. 
 At forebygge mistrivsel og gøre det lettere at handle, hvis behovet opstår. 

 At forældrene oplever et ansvar, der også gælder fællesskabet og de andres 
børn i klassen. 

 At vi løbende kan tilpasse klassens spilleregler. 
 At opleve at vi er ligeværdige og accepterer, at vi er forskellige. 
 At vi kan spejle os i hinandens holdninger, så vi kan blive endnu bedre foræl-

dre. 

Hvad er forældremødet i ”Den gode klasse”? 

Ét til to årlige møder imellem klassens forældre med fokus på for-

ældrenes ansvar for, at alle børn oplever sammenhold i klassen.  



Børnemøder  

 
 

 
 

 
  

Hvordan afholdes børnemøder på Ulsted Skole? 
 

 Børnemøderne afholdes klassevis og i indskolings – mellemtrin og DUS grup-
perne. 

 Børnemøderne har en varighed på 20-30 minutter. Børnemødernes varighed 

tilpasses børnenes alder og deres evne til at være fokuseret og aktivt delta-
gende. 

 Det pædagogiske personale sætter gode rammer og rutiner for børnemødet. 
Børnene ved, hvor de skal være, hvordan man får taletid oa. 

 Der laves dagsorden før mødet. Punkter til møderne foranlediges af både børn 
og pædagogisk personale. 

 Børnemøderne afholdes i en positiv stemning og med fokus på det, der lyk-

kes. 

Hvorfor har vi børnemøder på Ulsted Skole? 

Vi holder børnemøder for: 

 At børnene oplever en følelse af at være del af et fællesskab. 

 At vi vil give børnene medindflydelse på deres hverdag på Ulsted Skole. 
 At børnene lærer at lytte til hinanden og turde udtrykke egne holdninger. 

  
 

Hvad er børnemøder? 

Børnemøderne er karakteriseret ved en åben, tillidsfuld, ukritiserende 

samtale, hvor alle kan tale frit. Desuden bygger børnemødet på accept af 
hinandens forskelligheder, hvor eleverne oplever, at de er forskellige, 

men lige meget værd. 

 



Mødeindkaldelse til møder i ”Den gode klasse”: 
 

 
 

 
 

 

Bruttoliste over mulige emner (udvalgte evt. på mødeindkaldelse) 

 Børnenes hverdag i skolen 
 Fødselsdage 

 TV-kikkeri 
 Madpakker 

 Sengetider 
 Sprog 

 Pligter 
 Opdragelse 

 Arbejdsvaner 
 Disciplin 

 Medbestemmelse 
 Lommepenge 

 Lektier 
 Mobning 

 

  Samvær 
 Klassens sociale liv 

 Hvor mange fritidsinteresser 
 Vilde drenge / stille piger 

 Fritid/legeaftaler 
 Bus/cykel 

 Moral 
 Udvikling 

 Dreng/pige 
 Fester 

 Normer 
 Retsbegrebet 

 SSP-Samarbejdet 
 Skolens indretning 

  

Mødelederens ansvar på selve mødet 

 Mødelederen starter mødet med at ridse formål og spilleregler op. 

 Mødelederen sikrer, at der vælges en forælder til at skrive referat. 

 Det pointeres, at der kun udarbejdes et beslutningsreferat. 

Mødeindkaldelse 

 Der afholdes møde i ”Den gode klasse” mindst en gang om året pr. klassetrin. 

 Klasseteamet er ansvarlig for indkaldelse af mødet i ”Den gode klasse”. 
 Planlægningen kan evt. foregå i samarbejde med klasseforældrerådet. 

 Mødelederen er en repræsentant fra klasseteamet. 
 Mødeindkaldelse udsendes i god tid med mulighed for input til dagsordenen: 

o Hvis forældre har svære ting, de gerne vil tage op, kan de melde tilbage til 

klasseteamet. 
o Klasseteamet kan kontakte familier inden mødet, hvis det skønner, at det 

kan være hensigtsmæssigt. 

 Vejledningen til ”Den gode klasse” vedhæftes indkaldelsen. 


