Så lyckas du som

KLASSFÖRÄLDER
Våra bästa tips, varsågod.
Grattis, som nyvald klassförälder har du nu ett ansvarsfullt uppdrag.
Aktiva klassföräldrar skapar en god stämning i klassen. När barn och vuxna
känner varandra minskar risken för mobbning och problem är lättare att lösa.
Här kan du läsa om klassförälderns uppgifter och du får också några tips som
vi hoppas gör starten smidigare.

Så får du en ﬂygande start
• Samla så fort som möjligt in e-postadresserna till föräldrarna. Gör det t.ex. under det första
föräldramötet.
• Kom ihåg att du inte ensam ska behöva göra allt. Du
kan vara koordinatorn som delegerar uppgifter.

Roligt program är nyckeln till framgång
Mycket av klassförälderns uppgifter handlar om att arrangera program som stärker sammanhållningen i klassen.
Därför är det extra viktigt att få med alla – rikta gärna en
speciell inbjudan till läraren. När föräldrar, barn och lärare
umgås utanför klassrummet uppstår en naturlig dialog.
Låt programmets tyngdpunkt ligga på kravlös samvaro –
det behöver inte vara särskilt märkligt.
Skapa gärna en särskild klassföräldrapärm för klassen. I
den kan ni samla uppgifter om vad som gjorts och hur allt
planerades. Om en grillkväll också ordnas följande år är det
bra om det i pärmen ﬁnns tips från tidigare grillkvällar.
Det är bra om klassföräldrapärmen kan gå vidare till nya
klassföräldrar när din klass går ut skolan. Då blir klassföräldrapärmen en infobank om olika program i just er
skola. På www.hemochskola.ﬁ/material ﬁnns mer information och ett förslag på struktur för en klassföräldrapärm.

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.

Några tips:
Fest: Samlas kring en
bit mat och dryck.
Utomhuslekar, spela
boll och ordna stafettlekar.

Arbetsplatsbesök:
Vem jobbar var? Besök
någon av föräldrarnas
arbetsplatser.
Museibesök: Har
undervisningen tagit upp
något som kan kompletteras
med ett museibesök?
Skogspromenad:
Kanske med knytkalas eller
med egen matsäck.
Morgonmål i klassen:
Samlas till ett gemensamt
morgonmål till tända ljus före
arbetsdagen.

