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Vær med �l at sikre et tæt samarbejde mellem hjem og skole 
 
Skolebestyrelsen byder dig velkommen som kontak�orælder på Strandskolen. Hver 
klasse har en eller to kontak�orældre. Ak�ve og engagerede forældre er uundværlige 
for en god og velfungerende skole. Din opgave er at være med �l at styrke det gode 
samarbejde �l glæde for vores børn og vores skole. 

Opgaver, som du kan være med �l at løse 
• Være bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen. 
• Planlægge sociale ak�viteter for klassens børn og forældre. Vi anbefaler varmt, at kontak�oræl-

drene uddelegerer opgaver �l resten af klassens forældre også, så alle er med �l at bidrage �l den 
sociale trivsel i klassen og de fælles ak�viteter. I mange klasser vælger man at lave et festudvalg, 
som kontak�orældrene ikke nødvendigvis er en del af. 

• Repræsentere klassens forældre over for resten af skolens kontak�orældre �l fælles kontak�or-
ældremøder. Strandskolen har et kontak�orældremøde årligt, som holdes i samarbejde med sko-
lens bestyrelse. 

• Være sparringspartner for klassens forældre, lærere og pædagoger om skole-hjem-samarbejdet. 
• Tage kontakt �l nye børn og forældre i klassen, så alle føler sig velkomne. 
• Arrangere legegrupper i samarbejde med klasselæren, hvis der er ønske om det i klassen. 
• Planlægge forældremøder i samarbejde med klasselæreren. 

Hvis det brænder på 
Det er derimod ikke din rolle at løse problemer. Du kan gøre lærerne opmærksomme på eventuelle pro-
blemer i klassen fx i forhold �l elevernes trivsel eller u�lfredshed med undervisningen. Kontak�orældre 
kan opfordre �l, at parterne mødes for at løse problemer, men det er ikke din opgave at være hverken 
part eller mægler i konflikter. Hvis en sag går i hårdknude, så er det skolens ledelse, der skal orienteres, 
og ansvaret for at løse problemet ligger hos den. 

Dine opgaver i samarbejde med klassens lærere og pædagoger 
Der er mulighed for, at kontak�orældrene kan mødes med klasselæreren i det omfang der er brug for 
det.  
I samarbejde med lærere og pædagoger kan du som forælder eller kontak�orælder fx 

 

• Planlægge og afvikle sociale og faglige arrangementer for klassen i løbet af skoleåret for at ryste 
elever og forældre sammen.  

• Være med �l at udarbejde spilleregler for samarbejdet om klassen.  

• Deltage i planlægningen af klassens forældremøder og skrive referat, samt i samarbejde med  
lærere og pædagoger tage ini�a�v �l supplerende forældremøder, hvis der er brug for det.  

• Blive kontaktet af en lærer eller pædagog, hvis der er brug for en hjælpende hånd eller deltage i 
undervisningen.  

• Blive gæstelærer og fx fortælle om oplevelser fra rejser, gamle dage mv.  

• Deltage i ekskursioner.  

• Viderebringe ros og ris fra forældregruppen, om generelle problems�llinger i klassen, �l personale 
og ledelse.  

• Kontakte klasselæreren, hvis I hører om problemer i klassen.  

• Kontakte nye forældre i klassen og fortælle lidt om klassen.  
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Ideer �l jeres forældremøder 
Det er en god idé, at kontak�orældregruppen sammen med klasselæreren planlægger forældremødet i 
begyndelsen af skoleåret i god �d, gerne før sommerferien.  

  

Forslag 	l emner I kan tale om på forældremøder på de forskellige klassetrin 

  

0. - 3. klasse 

Lek�elæsning og hjemmearbejde 

  

  

Børns krea�vitet 

Børn og trafik Hvad er målet for undervisningen på skolen 

Klassens sociale liv (uro/mobning/kliker) Folkeskolens målsætning i kommunen 

Børns parathed i undervisningen Hvordan lærer børnene at læse og skrive 

Børns udvikling Metoder i undervisningen 

Opdragelse: at være forældre/lærer Hvordan samarbejder vi? 

Differen�eret undervisning – hvad er det? Inklusion 

Årgangs/fagsamarbejde, tværfaglighed Ekskursioner 

Gæsteundervisning af forældre m.fl. Fødselsdage: Alle inviteres? Gaveniveau? 

Børn og :ernsyn/computer Børns fri�d 

Overgangen fra SFO �l klub Forældrenetværk 

Madpakker Skolevejen 

Børnenes dag i skole og SFO Skolelæge 

Skoletandlæge Senge�der 

Pligter Medbestemmelse 

Lommepenge Vilde drenge/s�lle piger 

Sprog Skolehjemsamarbejde 

Forældreintra Kontak�orældrenes rolle 

Mobiltelefoner Inklusion 

Klassekasse  
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4. – 6. klasse 

Undervisning i e�k/moral/disciplin Klassens �d 

Ekskursioner Skolens ordensregler/frikvarterer 

Komme-hjem �der Spisevaner – madpakker – slik 

Rygning/alkohol/andre rusmidler Mobiltelefoner 

Klassefester Børns fri�d 

Senge�der Mobning 

Kriminalforebyggende indsats Rapseri/tyveri/hærværk 

Arbejdsvaner Sprog 

Udvikling Selvstændighed 

Teenagere/pubertet Dreng/pige 

Fortrolighed Fester 

Idoler Normer 

Sociale medier   

7. – 9. klasse 

Arbejde e?er skole�d, fri�dsjob Lommepenge 

Diskoteksbesøg Alkohol 

Stoffer/misbrug Pligter hjemme 

Orientering af skolevejleder Teenager 

Fester Grænser 

Holdninger Sociale medier 

Der er mindst ét forældremøde på alle klassetrin. Forældremødet skal i almindelighed være a@oldt 
inden e?erårsferien. 
 

Skole/SFO/hjem-samtalerne a@oldes om e?eråret o?est inden 1. december og om foråret inden d. 1. 
maj for 0. – 8. klasse og inden d. 1. marts for 9. klasse. 
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Du er skolebestyrelsens bagland 
Alle klasser har �lknyEet en repræsentant fra skolebestyrelsen. Som kontak�orælder repræsenterer du 
klassens forældre over for skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen inviterer kontak�orældrene �l et møde 
med et aktuelt tema en gang om året. Det kan fx være sociale medier eller inklusion. Du kan holde dig 
orienteret om arbejdet i skolebestyrelsen ved at læse referaterne og andre informa�oner på skolens 
hjemmeside. Du kan også selv tage ini�a�v �l emner, du mener, skolebestyrelsen skal tage op.  

Skolebestyrelsen �lbyder 
• At deltage i forældremøder i klasserne og fortælle hvad skolebestyrelsen laver. 
• Ad hoc deltagelse i forældremøder. 
• At informere via skolens hjemmeside.  

Ideer �l sociale ak�viteter som kontak#orældre eller klassens festudvalg  
kan arrangere: 

• Klassefest 
• Julearrangement 
• Fastelavn 
• Båla?en 
• Tur i svømmehal/skøjtehal etc. 
• Weekendtur med overnatning i en hyEe. 

Der er fx mulighed for at leje Greve kom-
munes lejrskoler. 

• Fælles fødselsdagsfest 

• Boldspil 
• Leg i gymnas�ksal 
• Biogra?ur 
• Sommerfest 
• Spillea?en med overnatning 
• Teaterarrangement i klassen 
• Forældrefest 
• Skovtur/cykeltur med madpakker 
• Fællesspisning og hyggea?en 
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Valg af kontak#orældre 

Der bør vælges en-to kontak�orældre og derudover nedsæEes et festudvalg i hver klasse. Kontak�oræl-

drene kan med fordel vælges for to år ad gangen, så halvdelen udski?es i lige år og den anden halvdel i 

ulige år. På denne måde vil der al�d være erfarne og nye forældre i kontak�orældregruppen i klassen.  

Klassekasser 

Mange klasser har en klassekasse �l mindre beløb, hvis der fx er overskud fra forældrearrangementer. 

Pengene kan fx bruges �l fælles morgenmad, en udflugt eller lignende. Skolen opbevarer ikke penge for 

klasserne. Det vil derfor være prak�sk at kontak�orældrene administrerer jeres klassekasse-konto.  

Lån af lokaler 

Hvis kontak�orældrene vil arrangere et forældrearrangement for klassen, er der mulighed for at låne et 

lokale på skolen. Det kan I gøre ved at kontakte skolens kontor. 

Vi ønsker jer rig�g god arbejdslyst som kontak�orældre. 

 

Venlige hilsner 

Skolebestyrelsen på Strandskolen 
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