Guide til
kontaktforældre på
Herstedlund Skole

Velkommen som kontaktforælder!

Hvad er min rolle som kontaktforælder?

Herstedlund Skole ønsker et velfungerende samarbejde
med elevernes forældre. En god kontakt mellem skole,
SFO og hjem er vigtig for den enkelte elevs og klassens
trivsel og udbytte af skolegangen. Kontaktforældrene har i
samarbejdet her en central rolle, og vi på Herstedlund
Skole byder dig hjertelig velkommen og takker for dit
engagement.

Klassens trivsel og samarbejdet mellem forældre, skole og
kontaktforældre-gruppe kan blandt andet styrkes ved at
kontaktforældrene gør følgende:

Sammen med de øvrige kontaktforældre er du med til at
skabe en god kontakt mellem klassens forældre og mellem
forældrene og lærerne. Vi anbefaler, at der er minimum 4
kontaktforældre i hver klasse, og at de repræsenterer både
piger og drenge.
I denne guide beskriver vi de forventninger, vi har til
samarbejdet mellem kontaktforældrene og
lærerne/pædagogerne samt skolebestyrelsen. Desuden
giver guiden konkrete ideer til arrangementer og
mødetemaer, som kontaktforældrene kan arbejde med.
Vi glæder os til samarbejdet og kan naturligvis kontaktes,
hvis du har spørgsmål til guiden eller kontaktforældrerollen
i det hele taget.

Med venlig hilsen
Herstedlund Skole og SFO

-

Arbejde aktivt for at sikre høj forældredeltagelse på
forældremøder, klasse- og skolearrangementer

-

Være opsøgende over for forældre, som ikke er så synlige
i forældrefællesskabet

-

Igangsætte aktiviteter, der bidrager til klassens trivsel og
forældrenes samarbejde

-

Tage imod nye forældre i klassen

-

Arrangere sociale arrangementer evt. i samarbejde med
lærerne/klasselæreren

-

Skabe traditioner i klassen som fx Lucia-morgenmad, majfest el. lign.

-

Bakke op om forældrebanken, hvor forældre stiller sig til
rådighed for lærerne og SFO’en

-

Administrere en klassekasse

-

-

Være aktiv i forbindelse med klassens forældremøder og
fx samarbejde med klasselæreren om at lave dagsorden,
have et fast punkt på dagsordenen, skrive referat fra
forældremøderne osv.

Samarbejdet med skolebestyrelsen

Tage initiativ til at aftale, hvordan man holder fødselsdage, hvor meget der købes for i gave, legegrupper,
hvornår det er ok at tage mobiltelefon med i skole,
alkoholpolitik ved private ungdomsfester osv.

En gang årligt arrangerer skolebestyrelsens
forældrerepræsentanter et møde med kontaktforældrene.
Dette møde skal sikre dialog og skabe mulighed for at dele
erfaringer og lade sig inspirere af hinanden.

Det er afgørende at skabe et godt samarbejde med de andre
forældre og bakke op om arrangementerne i skolen. Det gør
et positivt indtryk på børnene, når de oplever forældrene
anerkende og respektere skolens arbejde, og når
forældre og lærere indgår i en god relation med hinanden.

Skolebestyrelsen ønsker et godt samarbejde med klassernes
kontaktforældre for at sikre en tæt kontakt til
forældrerepræsentanter på de forskellige klassetrin.

På det første forældremøde i 0. klasse vil en repræsentant fra
skolebestyrelsen deltage for at fortælle om arbejdet i
bestyrelsen.
Skolebestyrelsen står desuden til rådighed, hvis I i klassen
ønsker besøg i forbindelse med et møde eller arrangement.
Får du som kontaktforælder henvendelser om et problem i
klassen, henviser du i første omgang til den lærer, der er
involveret. Bliver problemet ikke løst, er næste skridt
klasselæreren. Er der herefter brug for at drøfte sagen med
skoleledelsen, er man selvfølgelig velkommen til det. Det er
vigtigt, at der er en god kommunikation mellem de
involverede forældre og den pågældende lærer. I sidste
instans kan forældrene kontakte skolebestyrelsen for at bede
dem se på sagen og drøfte den med skoleledelsen.

Idéer til sociale arrangementer
Kontaktforældrene beslutter selv, hvilke aktiviteter og
arrangementer, de vil igangsætte. Følgende skal derfor blot
ses som inspiration til, hvad kontaktforældrene kan sætte i
gang:
-

Morgenmad på skolen
Julehygge en morgen eller eftermiddag
Forældreforedrag (med afsæt i job, interesser osv.)
Tur til Dyregården
Videoaftener
Lejrbål med snobrød og leg ved Herstedhøje
Overnatning i shelter i Vestskoven
Klassefest på skolen
Forældrearrangement/fest hvor forældrene bliver rystet
sammen
Bowlingtur
Virksomhedsbesøg på forældrenes arbejdspladser

Forslag til mødetemaer
Her følger nogle forslag til, hvad det kan være godt at drøfte
blandt klassens forældre og lærere. Nogle temaer er kun
relevante på enkelte klassetrin – andre kan være relevante
på tværs af samtlige årgange.
- Legegrupper
- Fødselsdagspolitik (gaver, slik osv)
- Sociale relationer/mobning
- Omgangstone og sprog

-

Medbestemmelse og selvstændighed
Lommepenge
Fritidsinteresser
Tøjvaner/dresscode
Normer og moral
Mobiltelefoni
Udvikling og pubertet
Rygning og alkohol
SSP-samarbejde (Skole/Socialforvaltning/Politi)
Brugen af de sociale medier og de udfordringer, der er
herved
Klassefester og private fester

Kontaktoplysninger
Har du brug for at komme i kontakt med skolens ledelse eller
skolebestyrelsen, så find de aktuelle oplysninger på skolens
hjemmeside: www.herstedlundskole.dk under hhv. ’Kontakt’
og ’Skolebestyrelsen’. Du er meget velkommen til både at
ringe og skrive!
Reem Latif er Skole-hjem-vejleder og kan være behjælpelig
med at komme med gode råd ift. hvordan man på bedst
mulig vis skaber trivsel og fordrer de sociale relationer i
klassen samt komme med input til, hvordan man kan styrke
dialogen og det tætte samarbejde mellem forældrene i
klassen. Hun kan altid kontaktes via skolens hjemmeside eller
på telefon: 30743390

