
Kontaktforældre på Brøndby Strand Skole 

På Brøndby Strand Skole lægger vi vægt på et godt samarbejde mellem forældre og skole. Vi 

ved, at et godt socialt miljø blandt børnene har stor positiv effekt på undervisningen og 

dermed det faglige niveau. 

Det forventes, at forældrene deltager aktivt i 

samarbejdet omkring den enkelte elev, den enkelte 

klasse og den samlede skoles liv og trivsel. Som 

kontaktforælder er du en vigtig brik i dette 

samarbejde, da gode relationer blandt forældrene 

mindsker konflikter og drillerier. 

Klasselæreren sikrer, at der i hver klasse på det 

første forældremøde vælges kontaktforældre. 

Kontaktforældre vælges for 1 år ad gangen. Det er 

skolebestyrelsens mål, at alle klasser har 

kontaktforældre – typisk 3-4 stykker pr. år. 

Sparringspartnere for klasselæreren 

Som kontaktforælder fungerer du som sparringspartnere for klasselæreren og 

kontaktforældrene afholder typisk 1 møde årligt med klasselæreren. Her kan I blandt andet 

aftale, hvilke emner, der skal på dagsordenen for forældremøderne, eller I kan diskutere 

klassens trivsel, normer, regler, forventninger til information mellem skole og hjem, osv. 

Sociale arrangementer 

Når der skal afholdes sociale arrangementer og aktiviteter for klassens børn og/eller 

forældre, er du som kontaktforælder en af drivkræfterne bag arrangementet – men du står 

ikke alene med ansvaret. Du forventes at være en igangsætter med gode idéer – og så gælder 

det om at få klassens øvrige forældre til at hjælpe med det praktiske. 

Bindeled til klassens øvrige forældre 

Som kontaktforælder skal du være indforstået med at blive kontaktet af andre forældre. 

Arbejdet er ikke tidskrævende, og I lægger selv niveauet i klassen. Det er vigtigt, at klassens 

forældre aktivt bruger kræfter på, at lære hinanden at kende. Det gør det lettere at drøfte 

udfordringer i klassen. 

Bindeled til skolebestyrelsen 

Som kontaktforælder bliver du samtidig bindeled mellem forældrene og skolebestyrelsen. Du 

får udpeget en kontaktperson i skolebestyrelsen, som du kan kontakte, hvis der er noget, som 

du har behov for at tale om. Skolebestyrelsen holder møde med kontaktforældrene 1 gang om 

året. Til dette møde bør mindst én af klassens kontaktforældre være til stede. Hvis der er 

behov for flere møder, eksempelvis tema-møder, kan det naturligvis aftales. 

 

 

Som kontaktforælder 

inviteres du ind i dit 

barns skoleunivers og får 

mulighed for indsigt og 

indflydelse samtidig med, 

at du bliver en del af det 

fællesskab, der danner 

rammen om dit barns 

hverdag. 


