Oplæg ideer

Guide for arbejde som
kontaktforældre

Målet med samarbejdet er at ’udnytte’ forældre som en betydende og aktiv medspiller,
der kan gavne hverdagen for børnene og
give mere udbytte af undervisningen.

Skolebestyrelsen har derfor udgivet denne
korte guide som kan
• inspirere forældregruppen til at vælge
kontaktforældre.
• inspirere arbejdet som
kontaktforældre.

Forældreengagement i en klasses trivsel og
faglighed kan give en positiv spiral, som
markant kan forbedre dit barns udvikling
både socialt og fagligt.
Forældreengagement for klassen er mere
end at bage kage.

 Forældre har mange kompetencer. Synliggør og tilbyd disse til
lærerteamet - udarbejd f.eks. et
lille katalog.
 Forældreteamet kan arrangere
virksomhedsbesøg, aktiviteter
som støtte til undervisningsaktiviteter.
 Forældreteamet kan løse konflikter, som læreren ellers skal bruge
tid på.
 Forældreteamet kan sparre/evaluere med læreren om succeser
og ideer.
 Vind lærernes tillid til at åbne op
for et udviklende samarbejde.
Respekter lærernes faglighed og
ansvar.

Ideer til emner for ’børnene’
 Mobning.
 Fødselsdage, festregler?
 Sprog- og god omgangstone.
 Hjemmearbejde og det at
være parat til skoledagen.
 Lav arrangementer for
børnene for bedre netværk –
både i og udenfor skoletiden.
 Bak op.
 Etabler tværgående
’leveregler’ for børnene tilpasset deres alder om
 alkohol, rygning, misbrug,
motion, sundhed, SMS,
Internet

Oplæg køreplan

 I august vælges 3-5
kontaktforældre.
 Planlæg to møder inden årsskiftet
og to inden sommerferien.
 Alle forældre kan hjælpe med
aktiviteter.
 Vælg en ’tovholder’, som sikrer, at
møder indkaldes.

 Efter valget kan kontaktforældrene
møde lærere/pædagoger og drøfte
indsatser, hvor forældrene kan
støtte trivsel og faglighed.
 Sikre, at forældre kommer til at
lære hinanden at kende - et fælles
grin løser meget.
 Drøft trivslen i klassen – hvor er der
forbedringsmuligheder, som
forældrene kan bidrage med?
 Drøft udvikling/faglighed – er der
områder, hvor forældrene kan
tilbyde kompetencer?

 Tag i foråret igen en snak med
lærerne. Evaluer året til nu og se
frem på årets sidste måneder.
 Lær af gennemførte aktiviteter –
hvad har været givtigt – lad os få
mere af det.
 Hvordan er børnenes
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