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Kontaktforældre på Langelinieskolen 
Velkommen som kontaktforælder 
Tak fordi du har meldt dig til den vigtige opgave. På Langelinieskolen lægger vi vægt på et 
tillidsfuldt og tæt samarbejde mellem forældre og ansatte for at skabe den bedste skole for 
børn, personale og forældre. Det er du som kontaktforælder med til at understøtte. 
Kontaktforældre er med til at præge livet i klasserne og på skolen, så vi håber, at du vil 
tage opgaven på dig og opleve, at det giver god mening. 
 
I skolebestyrelsen har vi vedtaget nogle overordnede retningslinjer for kontaktforældre på 
skolen for at gøre opgaven så konkret som mulig og undgå unødig tvivl om, hvad man som 
kontaktforælder skal – og ikke skal.  
Hver klasse skal på skoleårets første forældremøde vælge to kontaktforældre. Det 
anbefales at der er en repræsentant for henholdsvis drengegruppen og pigegruppen i 
klassen. Derudover kan der vælges et festudvalg eller nogle trivselsforældre, der kan stå 
for sociale arrangementer. 
Du kan læse mere i denne folder. 
 
 

God fornøjelse med opgaven 

Skolebestyrelsen på Langelinieskolen 

___________ 

 
 
Hvad er kontaktforældrenes rolle? 
Overordnet er formålet med kontaktforældrene på skolen at fremme en god dialog og et 
godt samarbejde mellem en klasses forældregruppe og skolens medarbejdere, ledelse og 
bestyrelse.  
Konkret har kontaktforældrene på Langelinieskolen fem arbejdsopgaver: 
 
1) Bindeled mellem klassens forældre og skolen 
Kontaktforældrene er bindeled mellem forældrene i en klasse og skolens medarbejdere, 
ledelse, KKFO’ens Forældreråd og skolebestyrelsen. 
 
Klassens forældre kan fx kontakte kontaktforældrene, hvis de har spørgsmål vedrørende 
klassen, undervisningen, fritidstilbuddet eller skolen i øvrigt. Klassens forældre henvender 
sig til kontaktforældrene i fortrolighed for at få en fornemmelse af, om de står alene med 
en eventuel bekymring og/eller for at få råd om videre handling. Hvis de 
pågældende forældre ønsker det, eller der er flere henvendelser om det samme, kan 
kontaktforældrene gå i dialog med skolen med henblik på at få svar på konkrete spørgsmål 
eller finde løsninger på konkrete problemstillinger. På den måde kan kontaktforældrene 
fungere som bindeled mellem forældre og skolen. 
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Hvis henvendelsen vedrører en personsag, skal kontaktforældrene tilskynde forældrene til 
at gå direkte til denne person. Hvis forældre ikke ønsker dette, kan de henvende sig 
til skolens ledelse. Det er ikke kontaktforældrenes rolle at viderebringe eventuel 
kritik fra unavngivne forældre. 
 
2) Bagland for ledelsen og skolebestyrelsen 
Skolen og skolebestyrelsen kan henvende sig til kontaktforældrene med informationer eller 
spørgsmål til klassens forældre. Her er det kontaktforældrenes opgave at viderebringe 
informationerne og eventuelt melde tilbage fra klassens forældre. 
Skolebestyrelsen afholder mindst et årligt arrangement for kontaktforældrene, hvor nye 
kontaktforældre kan blive klædt på til opgaven, og hvor alle kontaktforældre kan få 
information om, hvad der sker på skolen. Som kontaktforælder kan du også blive inviteret 
til møder eller arrangementer (eventuelt sammen med skolens øvrige forældre), der kan 
omhandle aktuelle problemstillinger eller hvor skolens udvikling drøftes. På den måde kan 
du være med til at præge den dagsorden, som skal gælde for skolen og bidrage til skolens 
udvikling. 
 
3) Afklare fælles anliggender 
Kontaktforældrene kan være med til at skabe debat og overblik over forældregruppens 
holdninger til fælles anliggender, som fx indmeldelse i klub, deltagelse i koloni, 
konfirmationsundervisning, alkoholpolitik mv. 

4) Afholde forældremøder 
Kontaktforældrene kan - i dialog med klasselæreren/klasselærerne – være med til at 
udarbejde dagsorden til forældremøder. Denne dialog bør ske senest to uger før 
dagsordenen udsendes. Kontaktforældrene er forpligtet til at høre de andre forældre i 
klassen om de har ønsker til dagsorden. 
 
Her er en række eksempler på emner, som kontaktforældrene kan bidrage med til 
dagsorden til et forældremøde: 

• Hvad sker der i klassen i øjeblikket? 
• Hvad er vigtigt at drøfte nu? 
• Hvilke faglige emner bør diskuteres? 
• Hvordan går det med trivslen og klassens sociale liv? 
• Er der nye lærere eller forældre at byde velkommen? 
• Er vi usikre på noget omkring lektielæsning, børnenes udvikling, 

undervisningsdifferentiering eller lignende? 
• Skal vi have fælles retningslinjer omkring digitale medier, alkohol, fester eller 

andet? 
 
Formen på forældremødet kan også varieres: 

• Skal der organiseres fælles spisning eller lign.? 
• Skal der være diskussion i grupper eller anden form for dialog? 
• Hvordan sikrer vi, at alle forældre bliver hørt? 
• Kunne andre fagpersoner pa skolen bidrage med løsningen af et problem eller 

orientering om et aktuelt emne? 
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5) Modtage nye elever/familier 
Kontaktforældrene har en opgave ift. at byde nye elever/familier velkommen i klassen og 
formidle fælles beslutninger og eventuelle datoer for sociale arrangementer, mv. 
 
Kontaktforældrene har ikke et særligt ansvar for klassens sociale arrangementer. Det 
anbefales at hver klasse også vælger mindst to trivselsforældre, der er tovholder for dette. 

 

Har du brug for hjælp?                                                                                                
I skolebestyrelsen vil vi gerne gøre vores til, at kontaktforældrene på skolen kan udfylde 
deres rolle bedst muligt. Udover at du som minimum en gang årligt bliver inviteret til et 
arrangement for kontaktforældre, kan du kontakte os i skolebestyrelsen, hvis du har et 
spørgsmål til din rolle som kontaktforælder eller har brug for hjælp til en konkret 
problemstilling. Du har også altid mulighed for at kontakte os, hvis du har en anmodning 
eller ønsker, at vi drøfter et bestemt emne i skolebestyrelsen. Du kan kontakte os via 
beskedfunktionen i Aula (skolebestyrelsen). 

 

Mere viden: 
På skolens hjemmeside langelinieskolen.aula.dk kan du blandt andet finde: 

• De overordnede principper for Langelinieskolen – herunder princip for 
kontaktforældre og skole-hjem-samarbejde 

• Skolebestyrelsens dagsordener og referater 
 
På Skole og Forældres hjemmeside skole-foraeldre.dk/kontaktforældre kan du få 
inspiration og gode råd samt tilmelde dig et nyhedsbrev for kontaktforældre. 
 
På foraeldrefiduser.dk er der tips og tricks til forældremøder, løsning af konflikter, 
organisering af sociale arrangementer og meget mere. 
 
foraeldreraadgivningen.dk er Skole og Forældres uvildige rådgivning, hvor forældre kan få 
råd og vejledning, hvis deres børn har problemer i skolen. Den kan du henvise til, hvis 
forældre kommer med meget konkrete problemer, som vedrører deres barn. 


