Kontaktforælder i dit barns klasse
Vi håber, at alle forældre vil støtte et godt
samarbejde mellem skolen og hjemmet
igennem hele skoleforløbet. Som kontaktforælder er du yderligere med til at skabe et
godt klima for klassen, og samtidig har du
lettere mulighed for at påvirke skolens udvikling via dialogmøder med skolebestyrelsen.
Når I læser om kontaktforældrenes opgaver, vil I se, at det er en overkommelig opgave, men at det et vigtigt arbejde for trivslen i klassen.
Det er vigtigt for os at understrege, at man som kontaktforælder ikke skal
agere ”konfliktmægler”. Evt. konflikter må løses mellem de involverede
parter. Som kontaktforælder arbejder man på det generelle plan for
klassens trivsel, og her er det naturligvis den samlede forældregruppe, fx
på oplæg fra kontaktforældrene, som afgør, hvilke initiativer man vil tage
for klassen - fx etablere ”legegrupper”, en udflugt ol.
Valg
På skoleårets første forældremøde vælges mindst to kontaktforældre for
det kommende skoleår.
Det er frivilligt at være kontaktforælder, og forældrekredsen beslutter selv,
hvor ofte man vælger nye kontaktforældre.

Roller/”opgaver”
i forhold til klasselæreren
I samarbejde med klasselæreren kan kontaktforældrene være med til at:
•
•

udarbejde dagsordenen til forældremøder.
aftale klassearrangementer som udflugter, fester, hytteture ol.

Når man planlægger forældremøder, er det vigtigt at tale om både indhold
og form.
Indhold: Hvad er vigtigt lige nu? Det kunne være:
• Trafikforhold
• Børns pligter og ansvar
• Forældrenes/skolens forventninger til skolegang
• Lektier og lektielæsning
• Årgangsbestemte emner, fx projektopgaven, digitale medier, spiseog drikkevaner osv.

Form: Følgende kan indgå i overvejelserne om formen på mødet:
• Hvem leder mødet?
• Referat?
• Bør eleverne deltage?
• Skal diskussionen foregå i et stort forum eller i mindre grupper?
• Kan et spil, et video-uddrag, en artikel eller lignende bruges som
oplæg?

i forhold til skolebestyrelsen
Kontaktforældre er forældrekredsens resurse. Samtidig er kontaktforældrene skolebestyrelsens væsentligste kontaktflade til alle forældre på skolen.
Skolebestyrelsen afholder 1-2 kontaktforældremøder i løbet af et skoleår. Disse
møder planlægges af de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, evt. i samarbejde med kontaktforældrene.
På disse møder er der information fra skolebestyrelsen og skolens ledelse og der
er mulighed for at tage emner op til debat i et bredere forum.
Der er også mulighed for at udveksle erfaringer, ideer og aktiviteter med de andre
kontaktforældre.

i forhold til klassens øvrige forældre
Kontaktforældre medvirker til, at forældrekredsens resurser, kontakter og erfaringer kommer klassen til gode.
Jo tættere samarbejde der kan skabes mellem skole og hjem, des nemmere bliver
det at få en åben og afslappet dialog – også om forhold, der kan være mere ømtålige.
Det er kontaktforældrenes opgave at bidrage til /fremme det gode klima blandt
klassens børn og forældre. Dette kan bl.a. gøres ved at afholde klassefester,
udflugter, hytteture ol.
Med venlig hilsen
skolebestyrelsen
se vores navne og kontaktoplysninger på
www.blovstroedskole.dk
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