Bilag til Princip om skole hjem samarbejde

Den 13.6.2017

Kontaktforældre og Fm-gruppe
Kontaktforældrenes rolle:
Kontaktforældrene i en klasse repræsenterer alle elever og forældre i klassen i dialogen både med
klassens lærere, skolen og skolebestyrelsen.
Kontaktforældrene sikrer, at skolebestyrelse ved, hvad der rører sig blandt elever og forældre, og
at forældrene ved, hvad der foregår i skolebestyrelsen.
Hvad kan kontaktforældre bidrage med?
Klassens kontaktforældre skal selvfølgelig se på de retningslinjer, skolen giver for
kontaktforældresamarbejdet. Derudover er det en god idé at klassens forældre diskuterer, hvad
kontaktforældre rollen indebærer i deres klasse. Det er en vigtig del af at lave en
forventningsafstemning forældre og forældre imellem og lærere og forældre imellem, så klassens
forældre helt fra start har diskuteret, hvor mange og hvilke typer aktiviteter, de ønsker i klassen.
Og ikke mindst, hvem der har ansvaret for at arrangere dem.
Kontaktforældre kan opfordre til at parterne mødes for at løse evt. problemer, men det er ikke
deres 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.
Kontaktforældrenes opgaver i forhold til den enkelte klasse
 Repræsenterer klassens forældre overfor resten af skolens kontaktforældre til fælles
kontaktforældremøder. Mange skoler har mellem et og to kontaktforældremøder
årligt i samarbejde med skolens bestyrelse.
 Være sparringspartner for klassens forældre og lærere omkring skole/hjem
samarbejdet.
 Tage kontakt til nye børn og forældre i klassen, så alle føler sig velkomne.
 Bidrage med input til forældremøder i samarbejde med klasselæreren
 Tage debatemner og temaer op til forældremøder, f.eks. at lave fælles retningslinier
for fødselsdage, brug af mobil, alkohol, rygning og fester.
Kontaktforældrenes opgaver i forhold til skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen bestræber sig på at afholder 1-2 møder årligt, hvor kontaktforældrene
deltager.
 Om efteråret holdes der et kontaktforældremøde, hvor der er fokus på skolebestyrelsens
arbejde og indsatsområder i det kommende år, og hvor relevante temaer i den forbindelse
tages op.
 Om foråret holdes et stormøde, hvor alle forældre er indbudt. Her forventes
kontaktforældrene at deltage. På dette møde er bl.a. Skolebestyrelsens årsberetning på
dagsordenen.
 På møderne med skolebestyrelsen er kontaktforældrene de enkelte klassers talerør
over for skolebestyrelsen, skolens ledelse og forældrene i de andre klasser – og
bidrager med viden, ideer og synspunkt
Valg af kontaktforældre
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I hver klasse vælges to kontaktforældre på skoleårets første forældremøde. Herudover kan
den enkelte klasse vælge at supplere kontaktforældrene med en fm-gruppe, som støtter op
om kontaktforældrene ved at planlægge og gennemføre sociale aktiviteter for klassen.
Praktisk
Skolen laver hvert år en liste med samtlige kontaktforældre, som kan findes på ForældreIntra
(under menupunktet Kontakt), så kontakten mellem forældre på tværs af klasser gøres lettere.
Kontaktforældre modtager dagsordener for og referater af skolebestyrelsesmøder direkte som
mail på Forældreintra.
FM-gruppe:
Planlægge sociale aktiviteter for klassens børn og forældre. Skolen anbefaler, at der sidder en
kontaktforældre med I FM-gruppen uddelegerer opgaver til resten af klassens forældre, så
alle er med til at bidrage til den sociale trivsel i klassen og bidrage til de fælles aktiviteter.
Klassen kan eventuelt også lave et festudvalg.

