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Bliv kontaktforælder
Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen
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Hvad er en kontaktforælder?

Skolebestyrelsen på Usserød Skole og skolens ledelse ser kon-
taktforældrene som en vigtig del i at realisere skolens vision 
”Her har vi LYST til at LÆRE”. Skolebestyrelsen og skolens le-
delse ønsker derfor at øge kontaktforældres involvering i sko-
lens hverdag og udvikling. 

Hver klasse opfordres til at vælge to kontaktforældre – gerne 
med repræsentation af både pige- og drengesiden. De vælges 
på det første forældremøde i hvert skoleår.

Kontaktforældrene skal betragtes som trivselsambassadører. 
De skal arbejde for et godt skole/hjem-samarbejde og en god 
trivsel i den enkelte klasse.

Kontaktforældrenes rolle er vigtig for skolen, og de kan bli-
ve inddraget i problemstillinger, hvor kontaktforældrene kan 
fungere som bindeled mellem forældre og skole. Derfor kan 
du som kontaktforælder forvente:

• at skolen holder dig orienteret om klassens trivsel, så du 
har størst mulig føling med ”klassens temperatur”

• at lærerne bruger dig til sparring om klassens trivsel

• at lærerne kan bruge dig til at igangsætte initiativer til gavn for 
klassens trivsel (fx opfordre til spisegrupper eller legegrupper)

• at du inddrages, hvis der opstår generelle problemer i klassen 

• du vil ikke blive inddraget i problemer vedrørende den enkelte elev.
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Disse opgaver uddybes i de efterfølgende afsnit...

Overordnet set er kontaktforældrenes opgaver 

Klassens
forældre

Kontaktforældre

Skolens ledelse og
Skolebestyrelsen

Klassens 
lærer

At være koordinator og tals-
mand for klassens forældre.

At deltage i planlægningen 
af forældremøder.

At deltage i kontaktforældremøder, der 
afholdes dels af skolen og skolebestyrelsen.



4

Koordinatorer og talsmænd 
for klassens forældre

Opstår der større mistrivsel eller konflikter i klassen eller på 
årgangen, spiller kontaktforældrene en væsentlig rolle. Det 
kan fx være, hvis et barn mistrives i børnegruppen. Kontakt-
forældrene kan også bringes i spil, hvis forældre fx ønsker at 
drøfte deres utilfredshed eller usikkerhed om skoleforhold.

Skolebestyrelsen har udarbejdet et princip for, hvordan kon-
flikter håndteres og af hvem. Det kan findes på skolens hjem-
meside under Skolebestyrelsen => Principper => Usserød 
Skole => Konflikthåndtering 2015

eller via dette link: 

http://goo.gl/QoCz3W

Som kontaktforælder er man koordinator og talsmand for 
klassens forældre i forhold til konkrete og generelle problem-
stillinger i en klasse. Man er derimod ikke involveret i sager, 
der vedrører enkeltelever eller enkeltforældre. Kontaktforæl-
drene kan være koordinator eller talsmand i forhold til:

• lærerteamet, hvor kontaktforældrene kan henvende sig 
på forældrekredsens vegne om generelle problemstillin-
ger i klassen.

• skolens ledelse, hvor kontaktforældrene kan rejse sager af 
generel betydning for klassen eller skolen – efter at have 
været i dialog med lærerteamet.

• skolebestyrelsen, hvor kontaktforældrene på forældre-
kredsens vegne kan rejse sager, som har en overordnet 
principiel betydning for skolen.
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Deltage i kontaktforældremøder

For at sikre en god overlevering i skiftet fra henholdsvis ind-
skoling til mellemtrin og mellemtrin til udskoling deltager de 
respektive afdelingsledere i det sidste kontaktforældremøde. 

Derudover arrangerer skolebestyrelsen ét stort møde i maj for 
alle skolens kontaktforældre samt øvrige interesserede foræl-
dre. Formålet med dette møde er fra forældrekredsen at hente 
inspiration til skolebestyrelsens arbejde om trivsel og andre 
forhold, der vedrører eleverne. På disse møder vil der ofte del-
tage en oplægsholder udefra.

På kontaktforældremøderne gives information om skolens 
arbejde og udvikling, og der drøftes emner af overordnet og 
principiel karakter. Kontaktforældrene er således med til at 
præge skolens overordnede mål og udvikling. 

Skolen arrangerer kontaktforældremøder på tværs af  
årgangen i november og april. Som kontaktforælder kan man 
på disse møder formidle ønsker, forslag eller ideer, som man 
har indhentet fra forældrekredsen inden mødet. Fra skolens 
side informeres bl.a. om trivsel og læring i de enkelte klasser 
og på tværs af årgangen.  

Kontaktforældrene sikrer, at der skrives referat fra kontaktfor-
ældremøder. Referatet sendes til forældrekredsen, årgangens 
lærerteam og kan evt. også sendes til skolebestyrelsen. 
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Ved at deltage i planlægning af forældremøder sammen med 
lærerteamet på årgangen og afdelingslederen kan man som 
kontaktforælder sætte præg på mødernes indhold, så der også 
tages emner op, der har betydning for forældrekredsen. Det 
kan fx være aftaler om fælles retningslinjer for fødselsdage i 
de mindre klasser og alkoholpolitik i de større klasser. Sidst i 
denne folder oplistes flere forslag til mulige emner. 

Formålet med denne deltagelse er:

• at tage medansvar for at styrke fællesskabet i klassen og 
klassens trivsel, fx ved at deltage i planlægning af lege-
grupper/spisegrupper i samarbejde med skolen.

• at byde nye forældre velkommen til klassen og introdu-
cere dem til samarbejdet mellem forældre i klassen og 
mellem forældre/skole.

Der holdes forældremøde ultimo august - medio september 
samt et i løbet af foråret. Klassens lærere indkalder kontaktfor-
ældre til planlægningsmødet med to ugers varsel.

Deltage i planlægning af  
forældremøder
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Emner, der evt. kan tages op på forældremøder.

På fortrinsvis de yngste klassetrin:

• Hvordan forældre kan hjælpe med lektielæsning

• Klassens sociale liv (glæder, tilpasningsvanskeligheder, 
legepladsproblemer, mobning)

• Skolens sundhedssektor – skolelæge, sundhedsplejerske, 
skoletandplejen.

På fortrinsvis de ældste klassetrin:

• Klassens arbejdsmiljø

• Lejrskoler og udflugter

• Skoletræthed

• Arbejdsglæde

• Tobak, spiritus og narkotika

• Fester

• Blå mandag.

På alle klassetrin:  

• Orientering om fag, deres mål og tilrettelæggelse

• Elevplaner og vurderingskriterier

• Lektielæsning. Hvad forventer skolen/forældrene vedr. 
hjemmearbejde?

• Hvordan skaber skolen og hjemmet lyst til at lære?

• Ordensregler og disciplinære problemer

• Elevernes trivsel i skolen

• Klasseudflugter (lommepenge, forældredeltagelse, …)

• Seksualoplysning

• Mobiltelefoner og ”mobil-politik”.
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Sådan bliver du kontaktforælder

På det første forældremøde hvert skoleår skal klassen vælge 
sine kontaktforældre. Du kan sagtens melde dig inden mødet 
ved at sende en besked til klassens lærere på ForældreIntra. 

Det er vigtigt, at der afholdes et reelt valg hvert år. Dette giver 
mulighed for, at ”nye” forældre også kan få rollen.

Når du er blevet valgt som kontaktforælder, er det vigtigt, at 
du deltager i de møder, der er i løbet af året. En aktiv kontakt-
forælder gør en stor forskel for trivslen i klassen.

Vi glæder os til at samarbejde med dig om en endnu bedre 
Usserød Skole. 

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen på Usserød Skole.


