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Velkommen
Du sidder med denne folder, fordi du er interesseret i arbejdet som kontaktforælder.
Kontaktforældre udfører en vigtig opgave. De arrangerer sociale aktiviteter, som
ryster klassen sammen, og de fungerer
samtidigt som et vigtigt bindeled mellem
klassens forældre, lærere og pædagoger
og mellem forældrene og skolens bestyrelse og ledelse.
Selv om kontaktforældrene ikke har formelle kompetencer, er de i høj grad med til
at præge livet i klassen og på skolen. Det er

en vigtig og sjov opgave, der giver mulighed for kontakter på kryds og tværs og mulighed for at komme tæt på skolens liv.
Kontaktforældre arbejder på mange forskellige måder rundt om på skolerne og i
klasserne. Denne guide er Skole og Forældres bud på, hvordan arbejdet bedst gribes an.
Rigtig god fornøjelse!
Skole og Forældre

Hvad er en kontaktforælder?
Kontaktforældre er ikke direkte nævnt i
folkeskoleloven og har ingen formel kompetence, sådan som medlemmerne af en
skolebestyrelse har. De fleste skoler i
Danmark har tradition for at vælge kontaktforældre i klasserne. Nogle kalder det
klasseråd, klasseforældre eller forældreråd.
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I Skole og Forældres definition er en
kontaktforælder:
1) Trivselsansvarlig
2) B
 indeled mellem forældre og
medarbejdere
3) Bindeled til skolebestyrelsen
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