
En lille guide til Årgangsrådene

på Rask Mølle skole

Hvad vil det sige at være bindeled?

At skolebestyrelsen og årgangsrepræsentanter  er
sparringspartnere og samarbejder

“I skolebestyrelse vil vi  gerne invitere årgangsrepræsentanter
tættere på skolen og skolebestyrelsen. Vi vil rigtig gerne
invitere jer forældre til at byde ind med temaer til drøftelser ift.
værdier og på principniveau”

Tak fordi du har meldt dig som årgangsrådsrepræsentant.
Du gør en kæmpe forskel for fællesskabet samt trivslen i dit
barns klasse og på dit barns årgang.

Venlig hilsen skolebestyrelsen



Mål:

❖ Årgangsrådet er med til at styrke både årgangens og klassens

trivsel, fællesskab og samarbejde.

❖ Årgangsrådet arbejder på at fremme engagementet i

forældregruppe i klassen og på årgangen.

❖ Årgangsrådet er bindeleddet mellem forældre og

skolebestyrelsen.

Skolens ansvar:

❖ Årgangsrådet er fælles for hele årgangen og vælges på skoleårets

første forældremøde.

❖ Der vælges min. 2 forældre fra hver klasse. Undtagelsesvis kan

Årgangsrådet bestå af repræsentanter for den ene klasse, der

tager ansvaret for hele årgangen.

❖ For at sikre kontinuitet og involvering af flest mulige forældre

tilstræbes det, at der hvert år sker udskiftning i Årgangsrådet, så

det består af forældre, der har været med før og nye forældre.

❖ Oplysninger om, hvem der er i Årgangsrådet, lægges i Aula.

❖ Årgangsrådet inddrages i planlægning og afholdelse af 2.

forældremøde.

❖ Skolebestyrelsen indkalder en gang årligt Årgangsrådet til et

fællesmøde.

Årgangsrådets ansvar:

❖ Årgangsrådet sørger for, at vigtige emner og problemstillinger

kommer på dagsordenen til forældremøderne.

❖ Årgangsrådet sørger for, at der fastlægges regler for sociale

arrangementer som fødselsdag og lignende i klassen/årgangen.

❖ Årgangsrådet tager initiativ til sociale arrangementer både for

årgangen og den enkelte klasse.

❖ Årgangsrådet er bindeled mellem klassens forældre og

skolebestyrelsen.

❖ Årgangsrådet inddrager alle forældre og børn i fællesskabet.

❖ Årgangsrådet administrerer og har ansvaret for økonomien i

klassekassen.



Inspiration til aktiviteter -  fra “Fællesmøderne” 21/22:

★ Kælkebakke

★ Sportspladsen - aktivitetsdag med hele familien

★ Diskofest i UFOén

★ Madsby parken

★ Overnatning på skolen

★ Halloween hygge - vi skærer græskar sammen

★ Tur til Haunted House - Halloween

★ Bålhygge og overnatning

★ Put and take - fisketur

★ Kanotur (Ungdomsskolens kanoer kan lånes gratis)

★ Julehygge, banko og småkager

★ Tur for overbygningen - Alene i vildmarken

★ Biograftur

★ Escape Room

★ Bowling

★ Jelling friluftsbad

★ Ramasjang mysteriet (spilles med poster hvor forældre er

klædt ud som spillets karakter)

★ Cykeltur til Uldum kær

★ Svømmehal

★ Fællesspisning - skolens hjemkundskabslokale kan lånes

★ Springcenteret Flemming efterskole

★ Udskolingen - Overnatning Fængslet Horsens

★ Fodboldgolf

★ Minigolf

★ Sov med hajer - Kattegatcentret - 3. årgang

★ Sig godmorgen  til dyrene - Givskud Zoo - 3. årgang

★ Lege-/spisegrupper i indskolingen

★ Start 7. kl overnatning i minihallen Åle.

★ Start 7. klasse spis  sammen på skolen. God måde at møde

nye forældre og elever.

★ Små hyggepakker til motionsdag, sidste dag op til jul og

sommerferie.

★ Lave mad i skolekøkkenet

★ Alternative spisegrupper, f.eks. låne skolens køkken.

★ Cykelløb/medbring dit løbehjul eller lignende på skolens

stier ved ufoen.

★ Picnic på sportspladsen eller ved skolen.

★ Flytte undervisning ud af skolen. Brug lærerne til nogle timer

i løbet af en dag i en anden by.

Inddrage eleverne. Opfordring til at inddrage eleverne
fra 5. klasse og opefter.


