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Venlig hilsen
skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen

Kontaktforældre på Kirstinedalsskolen

Velkommen som kontaktforælder
Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen.
Vi håber, du bliver glad for opgaven som kontaktforælder, og at vi får et godt samarbejde til
glæde for vores børn og for skolen.
En god kontakt mellem skole og hjem er afgørende for klassens og den enkelte elevs trivsel
og udbytte af skolegangen. Det er skolebestyrelsens holdning at:
”Aktive og engagerede forældre er uundværlig for en god og velfungerende skole”
Kontaktforælderens rolle
Som kontaktforælder er du bindeleddet mellem klassen, forældrene, lærerne og skolebestyrelsen.
Kontaktforældrene har ikke nogen formel magt, men hvis du går aktivt ind i arbejdet, kan du præge
og få indflydelse på skolens hverdag og dermed også på dit barns hverdag.
Kontaktforældrene medvirker til at sikre et godt og tillidsfuldt samarbejde, og et bedre
kendskab forældre, elever og lærere imellem.
Opgaver du kan være med til at løse
Kontaktforældrene i de forskellige klasser griber arbejdet vidt forskelligt an. Det er godt, for
der er naturligvis forskellige behov på forskellige klassetrin og i forskellige klasser.
Som kontaktforælder kan du, eventuelt i samarbejde med lærerne, være med til at lave
forskellige arrangementer for forældre og/eller elever. Hvor mange årlige arrangementer, der
er behov for, vil være forskellig fra klasse til klasse og kan også variere hen over
skoleforløbet. Tag en åben snak om det på et forældremøde. Lærerne deltager ikke
nødvendigvis i arrangementerne. Forslag til emner til klassearrangementer og forslag til
andre arbejdsopgaver for kontaktforældrene kan læses på de følgende sider. Betragt
forslagene som en inspirationskilde.
Opgaver i samarbejde med klassens lærere:
Kontaktforældregruppen har ret til at mødes med klasselæreren to timer pr. skoleår.
I samarbejde med lærerne kan du som forælder eller kontaktforælder:
planlægge og afvikle sociale og faglige arrangementer for klassen i løbet af skoleåret
for at ryste elever og forældre sammen
deltage i udarbejdelsen af spilleregler for samarbejdet i klassen
være bindeled til lærerne og til skolebestyrelsen
deltage i planlægningen af klassens forældremøder og tage initiativ til supplerende
forældremøder, hvis der er et sådan behov samt skrive referat
blive kontaktet af en lærer med henblik på en hjælpende hånd, eller for at være en
”flue på væggen” i undervisningen
blive gæstelærer og fx fortælle om oplevelser fra rejser, gamle dage mv.
deltage i ekskursioner
viderebringe ros og ris fra forældregruppen til lærergruppen
rette henvendelser til klasselæreren, hvis I hører om problemer i klassen
kontakte nye forældre i klassen og fortælle lidt om klassen
Ideer til forældremøder
Det er en god idé, at kontaktforældregruppen sammen med klasselæreren planlægger ét
forældremøde i begyndelsen af skoleåret.
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Naturligvis skal klassens lærere i klasseteamet (typisk dansk- og matematiklæreren) kort præsentere
deres planer for det kommende skoleår. Derudover er der nedenfor forslag til emner, der kan drøftes
på forældremøder på de forskellige klassetrin.
0. – 3. klasse
Lektielæsning og hjemmearbejde
Børns kreativitet
Børn og trafik
Hvad er målet for undervisningen på skolen
Klassens sociale liv (uro/mobning/kliker)
Folkeskolens målsætning i Køge
Børns parathed i undervisningen
Hvordan lærer børnene at læse og skrive
Børns udvikling
Metoder i undervisningen
Opdragelse: at være forældre/lærer
Hvordan samarbejder vi?
Differentieret undervisning – hvad er det?
Inklusion
Årgangs/fagsamarbejde, tværfaglighed
Ekskursioner
Gæsteundervisning af forældre m.fl.
Fødselsdage: Alle inviteres? Gaveniveau?
Børn og fjernsyn/computer
Børns fritid
Overgangen fra SFO til klub
Forældrenetværk
Madpakker
Skolevejen
Børnenes dag i skole og SFO
Skolelæge
Skoletandlæge
Sengetider
Pligter
Medbestemmelse
Lommepenge
Vilde drenge/stille piger
Sprog
Skolehjemsamarbejde
Forældreintra
Kontaktforældrenes rolle
Mobiltelefoner
Inklusion
Køleskab
Klassekasser

Undervisning i etik/moral/disciplin
Ekskursioner
Komme-hjem tider
Rygning/alkohol/andre rusmidler
Klassefester
Sengetider
SSP samarbejdet
Overgang fra klub til ungdomsklub
Arbejdsvaner
Udvikling
Teenagere/pubertet
Fortrolighed
Idoler

4. – 6. klasse
Klassens tid
Skolens ordensregler/frikvarterer
Spisevaner – madpakker – slik
Mobiltelefoner
Børns fritid
Mobning
Rapseri/tyveri/hærværk
Sprog
Selvstændighed
Dreng/pige
Fester
Normer
Sociale medier

Arbejde efter skoletid, fritidsjob
Diskoteksbesøg
Stoffer/misbrug
Orientering af skolevejleder
Fester
Holdninger

7. – 9. klasse
Lommepenge
Alkohol
Pligter hjemme
Teenager
Grænser
Sociale medier
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Sprog
Blå mandag
Ungdomsklub
Mobiltelefoner
Hærværk

Konfirmation
Valg af kammerater
Praktik
Tyveri
Mobning

Fra 0. til og med 3. årgang afholdes der to forældremøder og to skole-hjem samtaler pr. skoleår. Fra
og med 4. årgang afholdes der ét forældremøde og én skole-hjem samtale.
Skolebestyrelsens bagland
Som kontaktforælder fungerer du som repræsentant for klassens forældre overfor skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen inviterer kontaktforældrene til et årligt aftenmøde. På mødet er der et aktuelt tema.
Det kan fx være sociale medier eller inklusion. Du kan holde dig orienteret om arbejdet i
skolebestyrelsen ved at læse referaterne, bestyrelsesposten samt anden information på skolens
hjemmeside. Du kan også selv tage initiativ til emner, du mener, der skal diskuteres på møderne i
skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen prioriteter at etablere og opretholde en god kontakt til skolens forældrekreds og et
velfungerende kontaktforældrenetværk er et godt redskab til at fremme dialogen mellem bestyrelsen
og baglandet.
For skolebestyrelsen er kontaktforældrene et naturligt bindeled til alle klasser på skolen.
Skolebestyrelsen tilbyder
at deltage i forældremøder i klasserne, og fortælle om hvad skolebestyrelsen laver.
ad hoc deltagelse i forældremøder
at informere via skolens hjemmeside
Skolebestyrelsen håber, at du
deltager i skolebestyrelsens arrangementer for kontaktforældre og for hele forældregruppen
kontakter skolebestyrelsen, hvis du har forslag til emner til behandling i skolebestyrelsen
giver respons til skolebestyrelsens beslutninger vedrørende skolen
har en god dialog med de nærmeste lærere. Der tages hensyn til, at lærerne ikke har tid til at
tale med forældrene i undervisningstiden. Så det må foregå udenfor almindelig
undervisningstid i den udstrækning, at læreren har den fornødne tid.
Lærernes sparringspartnere
For at dit barns lærere skal kunne udføre deres arbejde på den bedste måde er det vigtigt, at de får
feedback fra forældregruppen. Kontaktforældrene er lærernes sparringspartnere. I dette forum bør
forældre og lærere kunne føle sig trygge og vende spørgsmål vedrørende klassen. Der er vigtigt at
tage fat om eventuelle problemer, inden de får lov til at vokse sig store.
Dine personlige fordele
Som kontaktforælder får du:
en bedre kontakt med klassens lærere og med skolebestyrelsen
større viden om, hvad der sker i klassen og på skolen
god kontakt til de andre forældre i klassen
lært børnene i klassen bedre at kende
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Valg af kontaktforældre
Der bør vælges minimum fire kontaktforældre i hver klasse. Kontaktforældrene kan evt. vælges for
to år ad gangen, således at halvdelen udskiftes i lige år og den anden halvdel i ulige år. På denne
måde vil der altid vil være erfarne og nye forældre i kontaktforældregruppen i klassen.
En kontaktforælder, som ønsker at forlade kontaktforældregruppen bør i samråd med klassen finde
en ny kandidat til posten. Vi håber, at mange forældre på et eller andet tidspunkt i skoleforløbet er
kontaktforælder i klassen.
Et velfungerende forældrenetværk
Jo bedre forældrene kender hinanden, jo nemmere er det at løse de problemer, som opstår i løbet af
skoletiden. Når forældrene har det godt sammen, så smitter det også af på børnene. De taler pænere
til hinanden og behandler hinanden med respekt, hvis de ved, at forældregruppen står sammen og
tager klassens ve og vel alvorligt. Et godt fællesskab mellem forældrene gør det også nemmere, når
der senere i skoleforløbet måske skal laves fælles retningslinjer for fx ”komme-hjem-tider”,
lommepenge, fester m.m.
Sociale aktiviteter er rigtig gode til at ryste børn, forældre og lærere sammen allerede fra
børnehaveklassen.
Eksempler på sociale aktiviteter som kontaktforældre kan arrangere
Fællesspisning og hyggeaften
Skovtur/cykeltur på Åsen med madpakker
Klassefest
Julearrangement
Bålaften på Bag Skorstenen
Svømmehalstur
Weekendtur, tag en overnatning i en spejderhytte
Bag Skorstenen - klassefest/overnatning
Flytte undervisningstimer til et andet sted
Fælles fødselsdagsfest
Boldspil
Leg i gymnastiksal
Biograftur/Hønsering
Sommerfest
Spilleaften med overnatning
Teaterarrangement i klassen
Vores erfaring er, at i de yngste klasser kan det være en god ide at lægge stor fokus på de sociale
arrangementer, da dette er vigtigt for klassens trivsel igennem skolegangen.
Et godt socialt liv i klassen giver:
børn, der kommer glade i skole - børn, der går glade hjem fra skole - børn, der har overskud til at
lære.
Børn gør som deres forældre, så vær en god rollemodel for dem. Kontaktforældrene kan være med
til at styrke samværet mellem forældrene så det opleves værdifuldt.
Klasse-kasser
Mange klasser har en klasse-kasse til mindre beløb fra eksempelvis overskud fra
forældrearrangementer. Beløb som kan bruges til fælles morgenmad, udflugt eller lignende. Skolen
opbevarer ikke pengebeløb for klasserne. Det vil derfor være praktisk at kontaktforældrene
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administrerer en sådan klasse-konto. Det er en god ide at orientere klasselæreren om oprettelse af
klassekasser, så han eller hun ved, at der er mulighed for tilskud til udflugter eller arrangementer på
skolen. Læreren har dog ingen råderet over en klassekasse.
Lån af lokaler
Hvis kontaktforældrene vil arrangere et forældrearrangement for klassen, er der mulighed for at låne
et lokale på skolen. I så fald kontaktes skolens serviceleder Erik Johansen (”Gegger”), telefonnumer
2889 2411.
Afslutning
Skolebestyrelsen håber, at denne brochure vil være til gavn i jeres fremtidige virke som
kontaktforældre, og vi glæder os til et spændende samarbejde. Vi modtager gerne feedback og input
til brochuren, således at vi løbende kan forbedre denne.
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