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Princip                 29. marts 2017 
Trivselsråd og trivselsambassadører 

 

På Ellekildeskolen har vi trivselsråd/trivselsforældre der har lavet aktiviteter i de enkelte klasser. 

Så er der trivselsambassadører, som laver arrangementer på tværs af hele skolen. 

Trivselsrådet vælges første gang ved opstart i 0. klasse. Der kan til forældremødet i de respektive 

klasser, være mulighed for at trække sig eller stille op/vælge nye medlemmer. 

Formålet med trivselsrådet er, at der styrkes og skabes sammenhold mellem børnene og 

forældrekredsen. Derfor er det vigtigt der laves sociale arrangementer hvor alle kan deltager.  

Det er tilladt at spørge om hjælp fra andre forældre end fra trivselsrådet når der skal afholdes 

forældremøder. Det er vigtigt at melde ud hvilke opgaver man har brug for hjælp til. 

Man kan vælge at lave de fleste arrangementer efter flest mulige deltagere således at: 

 Arrangementet er for hele familien eller kun for klassens elever.  

 De kan vare 2-3 timer, fx en søndag eftermiddag (det kan de fleste afse tid til). 

 Arrangementet (entré eller billetpris) skal ikke være for dyrt, det er vigtigt at alle har 

mulighed for at deltage. 

 Det skal ikke være for langt væk. Hvis der er forældre der har problemer med transporten - 

kan trivselsrådet være behjælpelig med dette. 

 

Andre opgaver kan være: 

 Trivselsrådet tager sig også af andre ting vedr. klassens trivsel. 

 Lave en klasseaftale som drøftes på forældremødet. 
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 Tager initiativ til at afholde et forældremøde med forskellige emner (mobiltelefoner, 

klasseaftaler, fødselsdage, brug af de sociale medier m.m.) f.eks. i forlængelse af det som 

skolen lærer har planlagt 

 Lave tiltag så som legegrupper eller arrangementer for forældre uden børn. 

 Trivselsrådet kan etablere en klassekassen – se princip om klassekasse 

 Trivselsrådet kan står for det praktiske vedrørende forplejning til et forældremøde og evt 

tage lidt for det, som indtjening til klassekassen 

 Husk, det er tilladt at bede andre forældre om hjælp til opgaverne i klassen 

 
 


