
Gode råd til trivsels spilleregler til forældre på Dyssegårdsskolen 
 

Det er vigtigt for en klasse, at der er god trivsel blandt børnene. Mange undersøgelser viser, at 

klasser, der trives, også er bedre til at indlære. Forældre i en klasse spiller en væsentlig rolle i 

forhold til klassens trivsel. Det er derfor en god idé at betragte de andre forældre i dit barns klasse 

som kollegaer, du skal samarbejde med i en årrække. 

Folderen er udarbejdet af medlemmer fra skolebestyrelsen – ledelse, forældre, pædagoger og lærere. 

Vi vil give nogle gode råd til, hvordan I som forældregruppe kan være med til at fremme trivslen i 

klassen. 

Temaerne vil naturligvis ændre karakter over tid fra indskolingen til udskolingen. Helt overordnet 

vil der dog være tre fokusområder, der er gennemgående for hele folkeskoleforløbet nemlig: 

 

3 x K: 

 

 Kommunikation mellem hjemmet og skole / GFO  

 Konflikthåndtering (og kommunikation) forældrene indbyrdes og mellem hjem og skole 

 Klare aftaler forældrene imellem om normerne for klassens sociale liv  

 

Helt generelt gælder for alle ansatte, at enkeltpersoner (specifikke børn) ikke må diskuteres med 

forældre til andre børn. Men ofte kan forældre alene ved at forberede sig i samarbejde med klassens 

øvrige forældre imødegå rigtig mange udfordringer. 

 

Idéerne nedenunder skal læses som idéer og gode råd. Vi er klar over, at det kan virke 

overvældende i hverdagen. Det er derfor vigtigt at have fokus på, at tiden og energien er godt givet 

ud. Det kan nemlig være med til, at nogle udfordringer bliver lettere at gennemgå senere i børnenes 

skoleliv.  

 

I alle klasser vælges der blandt forældrene to klasserepræsentanter. De repræsenterer klassen 

overfor ledelsen og skolebestyrelsen. Tag din bekymring eller idé op på et forældremøde og hvis 

der i forældregruppen er ønske om det, kan klasserepræsentanterne tage det med videre til ledelsen 

eller skolebestyrelsen. 

 

Hvis der i løbet af året kommer nye elever i klassen, opfordres kontaktforældrene til at informere de 

nye forældre om klassens traditioner og aftaler forældrene imellem. 

  

Vi opfordrer også til, at der bliver oprettet et trivselsudvalg. Det står for at arrangere fælles 

arrangementer for børnene eller for forældre og børn. 

 

Her eksempler på relevante temaer og enkelte gode råd for trivsel, lidt afhængig af klassetrinnet: 

 

 For hele skolen gælder, at det er vigtigt at holde en god tone mellem børn, forældre og 

medarbejdere. Det vil sige at tale ordentligt om andre børn og voksne og undlade at tale 

grimt om andre eller skolen i dit barns påhør. 

 

 Tag en dialog om det sociale liv i og uden for skolen og lav konkrete aftaler i 

forældregruppen og overhold dem. 

 



 Lyt til flere sider af en konfliktsag og bliv enig med klasselæreren om, hvorvidt det er tale 

om et enkelt tilfælde eller om et mere generelt problem. Undlad at involvere børnene 

direkte. Hold dialogen mellem de voksne. 

 

 

Idéer til afholdelse af fødselsdage: 

Nogle af jer husker måske uddeling af fødselsdagsinvitationer fra jeres egen skoletid? I klassen blev 

der delt ud til nogle bestemte og ofte var det de samme, der ikke blev inviteret med. Dette vil vi 

gerne undgå på Dyssegårdsskolen. Derfor opfordrer vi til, at I i klassen laver aftaler om, hvordan I 

vil afholde fødselsdage. 

 

Idéer: 

 

 Alle bliver inviteret 

 Alle drenge eller piger bliver inviteret 

 Fællesfødselsdage, hvor børnene bliver opdelt i grupper på 4-5 børn, efter hvornår de fylder 

år. Forældrene til børnegruppen planlægger sammen fødselsdagen. 

 I de store klasser, kan børnene selv komme med på råd om, hvordan deres fællesfødselsdag 

skal afholdes. 

 

Klassefester og weekendture: 

Det fremmer den gode trivsel at være sammen med sine klassekammerater og deres forældre uden 

for skolen. Derfor er det en god idé at afholde klassefester eller weekendture. I de små klasser er det 

populært med skattejagter og rundboldturneringer og i de større er natløb og sportsaktiviteter et hit 

– hvem vil ikke gerne vinde over en forælder i badminton? 

Sørg for at fordele opgaverne mellem jer, så det ikke altid er de samme, der skal stå for det hele - 

for så kan det bliver et stort arbejde. 

 

Spisegrupper: 

Idéen med spisegrupper er, at børnene bliver inddelt i grupper på f.eks. 4, gerne blandet køn. På 

skift er børnene hjemme hos hinanden for at lege og spise. Om der bliver serveret pizza fra det 

lokale pizzeria eller lavet avanceret hjemmelavet mad, er underordnet for børnene. Det handler om 

at se, hvor hinanden bor og få mødt klassekammeraternes forældre. 

Når alle i gruppen har været hjemme hos alle, laves der nye grupper. 

Det kan være, det virker som en stor opgave den dag, I skal have 4 børn med hjem. Men husk på de 

andre 3 gange, hvor I skal hente jeres barn kl. 19, mæt og klar til at putte. 

 

I de store klasser kan børnene være sammen om at lave maden og hygge sig med det. 

 

Holdning til mobiltelefoner og elektroniske medier: 

Mobiltelefoner kan skabe en del debat i en klasse. Hvornår er et barn gammel nok til at have sin 

egen mobiltelefon og hvad skal den bruges til? Det er en god idé at debattere emnet blandt de andre 

forældre. Det kan give dig selv mulighed for at give din holdning til kende og måske blive inspireret 

af andres holdninger. 

 

I de større klasser kommunikerer børnene via sms og elektroniske profiler, f.eks. på Arto eller 

Facebook. Her er det en god idé at have en holdning til, hvad og hvordan der kommunikeres om. 

Diskuter brugen af medierne. Er det ok som forældre at bede om adgang til barnets mobil eller 

profil? 



 

Fritid uden for skolen: 

Emner til diskussion:  

Hvornår er det ok at gå hjem og lege, uden der er voksne hjemme? 

Fritidsklubvalg. Hvem ønsker at gå i klub hvor? 

Hvem går til sport hvor – er det en idé, at flere går samme sted? 

Skal der være forældre ind over aftaler børnene imellem, f.eks. når de skal sove hos hinanden? 

 

Introduktion til alkohol og fester: 

Fra 6.-8. kl. vil der på et forældremøde være et oplæg fra kommunens SSP konsulent (SSP er 

samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi), som opfordrer jer forældre til at lave 

klasseaftaler om alkohol og fester. Her diskuteres brug af alkohol, ”komme-hjem-tider”, ”hvad hvis 

jeg ser en fra klassen ryge”, og andre relevante spørgsmål. Her opfordrer vi til, at I i klassen laver 

aftaler – skriver dem ned - og fortæller jeres børn om det. På den måde undgår I konflikten om at 

”alle de andre må….” 

 

Forældrefester: 

I nogle forældregrupper afholdes der forældrefester uden børn, hvilket giver et større kendskab til 

hinanden. Det er ikke altid meget, I når at få snakket sammen om morgenen, når børnene afleveres. 

I de store klasser ses forældrene mindre og en fest kan give mulighed for at få snakket og hygget 

sammen i et mere uforpligtende forum. 

 

 

 

Alt dette skal ses som gode råd til at fremme trivslen og den sociale kapital i klasserne. Der er rigtig 

mange forældre, der spørger til, hvad de kan gøre for at få klassen til at trives, og her har vi forsøgt 

at samle nogle af de idéer, vi er bekendt med. Det er en idébank til jer forældre - I behøver ikke 

gøre alt det, der er beskrevet. Hvis nogle af jer sidder med andre idéer til at fremme trivslen i 

klassen, hører vi gerne om dem, så de kan komme med i denne information. 
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