Vejledning til kontaktforældre

Hvad er formålet med kontaktforældre?
Skolebestyrelsen ønsker at understøtte et godt forældresamarbejde og denne
pjeces formål er at styrke forståelsen for, at hver klasse har aktive og
engagerede kontaktforældre og at tydeliggøre kontaktforældrenes opgaver.
I Folkeskoleloven § 1 står der at skolen i samarbejde med forældrene skal
give eleverne kundskaber og færdigheder. Hermed siges det klart at
samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende for, at eleverne får en god
skolegang.
Hvad indebærer kontaktforældrerollen?
Kontaktforældrene har to primære roller: For det første at samle og skabe et
tillidsfuldt dialogforum blandt klassens forældre om emner, der vedrører
klassen som helhed og for det andet at repræsentere den enkelte klasses
samlede forældregruppe i dialogen med skolen om disse emner.
Herudover fungerer kontaktforældrene også som trivselsambassadører, der
tager initiativ til arrangementer, der styrker klassens sammenhold, både i
skolen og uden for skolen.
Kontaktforældrene skal turde skabe nyt og udvikle nye måder at være
sammen på, der passer til børnenes alder og behov.
I fald der er opstået et problem i forhold til et enkelt barn, er det altid klassens
lærerteam, der kontaktes først. Hvis problemet ikke løses denne vej, rettes
der henvendelse til skolens ledelse. Det er ikke kontaktforældrenes rolle og
opgave at tage sig af enkeltsager.
Hvordan vælges kontaktforældrene?
På det første forældremøde efter sommerferien vælger klassen 2-5
kontaktforældre for 2 år ad gangen. Ved valget bør der vælges både mødre
og fædre, pigeforældre og drengeforældre, for at få mest mulig dynamik og
forskellige perspektiver i spil.
I nogle klasser mødes kontaktforældrene fast hver anden måned, men det er
de valgte kontaktforældre, der beslutter, hvad der virker bedst.

Emner på kontaktforældremøderne kan være:
• Ønsker fra læreren til forældrene
• Klassens årsplan for sociale arrangementer, for børnene, for forældrene
og for familierne
• Nye børn i klassen og initiativer til at inkludere disse
• Emner, der ønskes på skolebestyrelsens dagsorden
• Forældremøder og ønsker til dagsorden
• Etc.
Hvordan organiseres arbejdet i kontaktforældregruppen?
Kontaktforældrene mødes med lærerne efter behov, dog minimum en gang
årligt med henblik på at forberede klassens forældremøde i foråret. Ved disse
møder har kontaktforældrene og lærerne mulighed for at formidle
informationer om klassens trivsel i og uden for skolen og hvad der ellers rører
sig i børnegruppen, samt komme med forslag til punkter til dagsordenen for
det kommende forældremøde. Kontaktforældrene har altid et punkt på
dagsordenen på dette forældremøde.
Herudover mødes alle kontaktforældre på skolen en gang årligt den første
onsdag i oktober måned med repræsentant(er) fra skolebestyrelsen, hvor
kontaktforældrene har mulighed for at tale om hvad der rører sig i de
forskellige klasser, erfaringsudveksle i forhold til emner der kan tages op på
de forskellige klassetrin, samt udveksle ideer om ture der kan arrangeres.
Omvendt sørger repræsentanter fra skolebestyrelsen for at formidle emner og
tiltag fra skolebestyrelsen, således at kontaktforældrene kan formidle dette
videre i de enkelte klasser.
Kontaktforældrene…
• Skaber gode rammer for klassens børn
• Fungerer som bindeled mellem forældrene, klassens lærere,
skoleledelsen og bestyrelsen
• Byder nye børn og forældre velkommen
• Holder kontaktforældremøder hvor øvrige forældre kan byde ind med
emner
• Tager personlig kontakt til forældre, der sjældent deltager
• Laver årets sociale program - og sender dette ud i starten af året
• Uddelegerer opgaver i forbindelse med arrangementer, således at flere
forældre tager et ansvar for trivsel og sammenhold
• Vælger en af kontaktforældrene til at styre klassekassen

Kontaktforældrenes idekatalog:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tur i skøjtehallen/is-disco i Gentoftehallen
Frokost i Kongens have
Forældrefest, for eksempel med running dinner
Fællesspisning i havbiologi, i klassen eller på jollehavnen
Kælketur i Ulvedalene (forudsat der er sne)
Rundbold i Dyrehaven
Spadseretur til Ermelunden eller Jægersborg Hegn til bålplads
Cykeltur til Aldershvile Skov med orienteringsløb (faste poster)
Forældremøde med tema - f.eks sociale medier
Tur til Sophienholm med bådfarten fra Lyngby
Hyttetur/sheltertur f.eks. ved Strandmøllen
Tur til Garderhøjfortet med rollelege
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