Så lyckas du som

HUVUDKLASSOMBUD
Våra 4 bästa tips, varsågod.
Grattis, som nyvalt huvudklassombud i din Hem och
Skola-styrelse har du nu en viktig roll när klassföräldrarnas aktiviteter ska planeras. Det brukar
ﬁnnas 2–4 klassföräldrar per klass.
Med en god stämning i klassen går det mesta som smort.
Och där har varje klassförälder en nyckelroll, de kan arrangera program som ger barn, föräldrar
och lärare en chans att umgås utanför skoltid.
Här nedan kan du läsa om huvudklassombudets uppgifter och du får också några tips som vi
hoppas gör starten smidigare.

Så får du en ﬂygande start
• Samla de nyvalda klassföräldrarna till en träff, gärna redan i
september. Berätta vad uppdraget som klassförälder går ut
på.
• Be klassföräldrarna planera alla aktiviteter på en årsklocka.
Med lite inledande planering är det lättare att få en helhetsbild och delegera uppgifter.

Tips: Förbundet
Hem & Skola har sammanställt en infopärm för
klassföräldrar med bl.a. förslag
om aktiviteter. Du kan ladda ner
allt material via
www.hemochskola.
ﬁ/material

Det här gör ett huvudklassombud
• Följer upp att man i varje klass väljer klassföräldrar.
• Påminner de engagerade klassföräldrarna om att de ska
inspirera andra och delegera uppgifter – de ska inte försöka
göra allting själva.
• Sammanställer klassföräldrarnas e-postadresser och telefonnummer och ber klassföräldrarna att samla in e-post och
telefonnummer till föräldrarna.
• Förser klassföräldrarna med relevant information och ber
dem vid behov vidarebefordra infon till de övriga föräldrarna.
• Uppmuntrar och stöder klassföräldrarna att vara aktiva
• Funderar hur föreningen kan stöda och underlätta klassföräldrarnas arbete.

När du undrar över något
Det dyker säkert upp frågor som du vill ha svar på. Då hoppas vi
att du genast kontaktar oss på förbundet.
Ring oss på 09 5657 770 eller mejla oss på:
hemochskola@hemochskola.ﬁ så gör vi vårt bästa för att snabbt
ge dig svar.

Tips: Samarbeta med
skolan och lärarna vid valet av
klassföräldrar.
Tips: Samla in epos-

tadresserna och
telefonnumren redan under det första mötet med klassföräldrarna, kontaktuppgifterna
kommer snart att behövas
när informationen ska
spridas.

Tips: Påminn klassföräldrarna om att det
inte ﬁnns ett rätt sätt att vara
klassförälder, det kan göras på
många sätt. Huvudsaken är
att man gör något.

