Meld dig til TRIVSELSRÅDET i dit barns klasse!
Her får du mulighed for at tage ansvar og initiativ og du bidrager med
involvering, engagement og samarbejde!
Beskrivelse af trivselsrådet:
LAVE SOCIALE ARRANGEMENTER:
-

Tage initiativ til samarbejde/samvær på
tværs af årgangene.

-

Tage ansvar for at få alle børn og
forældre med.

TAGE IMOD NYE BØRN OG FORÆLDRE:
-

Informere om forældreaftaler, klassens
spilleregler eller aftaler.

-

Informere om arrangementer.

-

Informere om ”Den gode klasse”.

-

Informere om ForældreIntra.



GENNEMFØRE ”DEN GODE KLASSE”:
-

Kunne guide ved forældrehenvendelse.

-

Forventningsafstemning mellem
forældrene, herunder eksempelvis:



Antal arrangementer om året?
Forældrekontakt, hvordan/hvornår?

-

Være en god rollemodel, gå forrest.

-

Fælles spilleregler, (beløb til fødselsdage,
mobil).

-

Afholdelse af 2 årlige obligatoriske ”Den
gode klasse”-møder.

INFORMATION:
-

Klassens trivsel fra lærer til trivselsråd.

-

Referater m.m. (læser Skolebestyrelsens
referater, læser nyheder på Skoleporten).

Form:
Skolebestyrelsens kontaktperson vil gerne deltage på første trivselsgruppe møde, hvor
han/hun kan fortælle hvad der arbejdes med på skolen, og opgaver/ansvar for
trivselsudvalg gennemgås.

DEN GODE KLASSE
Skolebestyrelsen på Tylstrup skole prioriterer ”Den gode klasse” som
obligatoriske møder på alle klassetrin!
Hvordan afholdes mødeformen Den gode klasse? - Inspirationsnotat!
VED SKOLEÅRETS BEGYNDELSE:
-

Planlæg mødedatoer på det første møde i trivselsudvalget.
Meld datoer ud til hele klassen, gældende for hele året.
Beslut om trivselsrådet på skift skal være referent, eller om det skal være en af de øvrige forældre.

PLANLÆGNING OP TIL MØDEDATO:
-

Trivselsrådet sender i god tid en mail til hele klassen, hvor der efterspørges punkter til dagsordenen.
Efter en given frist sendes endelig dagsorden. Er der ingen indmeldte punkter har vores trivselsperson
nogle forslag, eller hver forælder kan på skift sige noget om barnets trivsel i klassen/hverdagen. Klassens
spilleregler kan evalueres.
Spilleregler kan f.eks. være: Beløb til fødselsdagsgaver, antal arrangementer om året, hvornår
inviterer man til overnatning, kagelister, klassekassen (vil man lave opsparing eller ej),
legegrupper, indhold i drikkedunke, hvornår i svømmehal uden forældre, fester – hvornår skal de
slutte?

-

Husk at reservere lokaler, hvor der er god mulighed for at alle kan sidde ved et bord og samtidig se
hinanden.
Sørg for at næste forælder fra kagelisten har kage og kaffe med.

-

SELVE MØDET:
-

Udvælg referent og påpeg at referatet den pågældende aften er et beslutningsreferat, der sendes ud på
ForældreIntra.

-

Giv en kort introduktion (alt efter hvem der afholder mødet). Mødet holdes med det formål:
o At styrke skole-hjem samarbejdet
o At blive gode til at snakke om svære ting, der kan dukke op i løbet af et skoleår
o At vi løbende kan tilpasse klassens spilleregler
o At blive gode/endnu bedre rollemodeller.

-

Inden mødet går i gang gennemgås grundprincipperne for mødet:
o Alle markerer ved håndsoprækning og taler for sig selv: ”jeg” og ikke ”man”
o Alt kan siges, gør det på en ordentlig måde
o Tal TIL hinanden og ikke OM hinanden
o Bevar en god umiddelbar og ligefrem tone, så ingen skal gætte sig til hvad der bliver sagt.

-

Afslutning på mødet:
o Referent læser op hvad der er ført til referat
o Ordstyrer runder mødet af (repeterer aftaler, fokus på at alle går fra mødet med samme
opfattelse).

