
Princip for kontaktforældrearbejdet 

Baggrund: 

På Skovlyskolen værdsættes samarbejdet mellem skole og hjem, hvilket styrkes af hver klasses 
valgte kontaktforældrene. Kontaktforældrene er forældre, der årligt vælges af og blandt en klasses 
forældre.  

Skolebestyrelsen ønsker at fastholde og rammesætte dette vigtige arbejde, således at det er 
gennemskueligt for alle forældre, hvilken funktion kontaktforældrene melder sig til. Da der her er 
tale om en ekstra indsats ift. vores børns skolegang, opfordrer skolebestyrelsen alle forældre til at 
bakke op og melde sig på skift, så arbejdsopgaven deles på rimelig vis blandt klassens forældre. 
 

Formål: 

At sikre god trivsel børnene og forældre imellem samt at sikre en god kommunikation mellem 
klassens forældre og skolen. 
 

Mål: 

- Kontaktforældrene vælges af og blandt klassens forældre årligt. Gruppen af valgte udpeger 
en blandt dem, der er bindeled til klasselæreren/teamet. Kontaktforældregruppen består 
af max 5 personer, gerne fordelt mellem elevernes køn og gerne både mødre og fædre. 
 

- Kontaktforældre skal ved samarbejde med klassens lærere sikre sig, at de handler på 
mandat fra hele klassens forældre. Tilsvarende gælder for kontakt til skolebestyrelsen og 
ledelse. Kontaktforældrene skal ikke drøfte enkelte elever, men de skal betragte og 
understøtte klassens overordnede trivsel 
 

- Kontaktforældrene samarbejder med klassens lærere om planlægningen og afholdelsen af 
forældremøderne. De har et punkt på mødet, hvor de præsenterer, deres planlagte 
aktiviteter for den kommende tid, samt hvilken feedback de har fået på afholdte 
arrangementer. Hvis kontaktforældre og lærere finder det relevant, kan kontaktforældrene 
initiere diskussioner for rammerne af legegrupper, fødselsdage, brug af mobiltelefon i 
fritiden, hjemkomsttidspunkt, indtagelse af alkohol ol. 
 

- Kontaktforældrene samarbejder med klassens lærere om klassens sociale aktiviteter. Der 
er en tradition på Skovlyskolen for, at kontaktforældrene f.eks. arrangerer: 

▪ legegrupper 
▪ fædre-/mødreture 
▪ forældrefester 
▪ diverse ture til legepladser, skøjtehaller mm.  

 
- Der er tradition for, at kontaktforældrene administrerer en klassekasse. På forældremøder 

kan det besluttes, at klassekassen bruges til daglige aktiviteter, herunder relevante 
ekskursioner mm. 



 
- Efter forældremødet, hvor den enkelte klasse har valgt kontaktforældre, registreres disse 

hurtigst muligt i Aula, således at skolebestyrelse og klassens lærere let kan komme i 
kontakt med gruppen.  
 

- Ved eventuelle konflikter betragtes kontaktforældrene som en ressource. De er 
bindeleddet mellem skolen og hele forældregruppen. 
 
 

Tilsynspunkter: 

- Forældrenes tilfredshed med samarbejdet mellem skole og hjem generelt 
(Forældretilfredshedsundersøgelsen) 

- At alle klasser har kontaktforældre samt at disse er registreret 
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