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Gode råd til dig som kontaktforælder i 

0.-3. klasse 
 
Når forældre har en god relation hinanden imellem, påvirker det positivt børnenes relationer, hvilket har en 
langsigtet virkning og stor betydning for børnenes trivsel, tolerance og tryghed. 
Og når der er sammenhold OMKRING børnene, så giver det sammenhold MELLEM børnene. 
  Skole og forældre ”Forældrefiduser” 
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Kære forælder 
 
Kontaktforældrene er med til at understøtte skolens tiltag omkring trivsel blandt forældre og børn. I det 
følgende giver vi gode råd til, hvilke opgaver, organiseringer og temaer, man som kontaktforælder kan tage fat 
i. 

Trivselsgrupper og trivselsarrangementer: 
Kontaktforældre organiserer trivselsgrupper bestående af klassens forældre, der typisk er delt op i 3 - 4 
grupper. Man mødes typisk privat 1-2 gange om året, og melder eventuelle input videre til kontaktforældrene. 
Formålet er, at hver gruppe mødes og taler om klassens sociale liv, hvordan klassen fungerer, arrangerer 
trivselsarrangementer og for at lære hinanden at kende i forældregruppen.  
 
Gode spørgsmål at drøfte til trivselsgruppemøder: 

 Hvad gør, at børnene er glade for at gå i skole? 
 Hvad kan vi som forældre gøre for at støtte op om klassen? 
 Hvordan håndteres udfordringer – både mellem børn, voksne og skolen? 
 Hvordan sikrer vi det gode fællesskab? 
 Hvordan sikrer vi, at alle børn får mulighed for at deltage i fællesskabet? 

 
Hver trivselsgruppe planlægger typisk også et trivselsarrangement for kun klassens elever, for kun forældre 
og/eller for hele familien. Trivselsarrangementerne er uden deltagelse af skolens medarbejdere.  
 
 
 
 
Det kan eksempelvis være: 
 

 Mødes på legeplads i weekenden til fælles leg. og egen medbragt snacks/drikke. 
 Fælles boldspil på skolens arealer en eftermiddag eller weekend. 
 Bålhygge på skolen. 
 Fælles spisning i klassen en hverdag – tjek med GFO’en for at låne caféen. 
 Gåtur i skoven. 

Legegrupper 
Du skal som kontaktforælder, sikre at legegrupperne bliver dannet og gerne inddrage viden omkring klassen i 
dannelsen af grupperne fra lærere, pædagoger eller de andre forældre. 
Legegrupper foregår typisk som følger: 
 

 Børnene bliver delt ind i grupper på 4-5 børn i en periode på typisk ½ skoleår. 
 Børnene i gruppen skiftes til at være vært, og tager efter tur alle børn i gruppen med hjem. 
 Alle børnene kommer hjem til hinanden, og dermed har alle børn i en klasse legeaftaler på tværs. 
 Man vælger selv om det er med eller uden et nemt måltid. 
 Forældrene henter selv børnene igen, og vi opfordrer til, at man bruger lidt tid på at tale sammen, når 

børnene bliver hentet.  
 Når alle børn har afholdt legegruppe, dannes der nye grupper. 

 
Der findes flere varianter på legegrupper. Det vigtige er at finde den, der passer klassen sådan at alle elever har 
mulighed for at deltage. Find mere inspiration til legegrupper på www.foraeldrefiduser.dk 
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Forældremøde 
Det er en kontaktforælders rolle at bidrage til forældremøderne med input, punkter samt deltage i 
forberedelsen til det andet forældremøde i foråret.   
 
Kontaktforældrene vil blive kontaktet af klassens lærer eller pædagog i forhold til indspark til punkter og 
indhold til det første forældremøde, som oftest ligger i starten af skoleåret. 
 
Forud for det andet forældremøde i foråret vil der være et før-møde på tværs af årgangen med deltagelse fra 
ledelsen og årgangens pædagogiske personale, hvor dagsorden vil blive udarbejdet i fællesskab. Dette møde er 
forældrenes møde, og der kan ved formødet besluttes en anden ramme/form/type af forældremøde ud fra 
klassen eller årgangens behov. Det kan f.eks. være et socialt arrangement med deltagelse af lærer/pædagog 
eller et temamøde om et aktuelt tema for årgangens forældre. 
 
Her er forslag til emner/områder/temaer/udfordringer der kan tages op på et forældremøde: 

Legetøj, devices og telefoner 
At tage en snak omkring legetøj, elektroniske devices og telefoner er både godt forebyggende, og hvis du 
fornemmer eller oplever udfordringer i klassen omkring at medbringe diverse legetøj og devices, er det vigtigt 
at få talt om det. Der kan være usikkerhed om skolens politik eller udfordring i forhold til at låne hinandens 
ting. 
 
Tag fat i læreren og pædagogen omkring emnet, og vurder om der bør kommunikeres noget til resten af 
forældregruppen eller om det skal med på forældremøde. Det er en god ide at tjekke op med skolens politik 
indenfor dette område. 
 
Det er ikke tilladt at bruge egne devices og mobiltelefoner i skoletiden og GFO-tiden. På de voksnes opfordring 
kan de bruges i en undervisningssammenhæng. Mobiltelefoner skal blive i tasken eller afleveres til en voksen. 
 
Der henstilles til at forældrene tænker over egen brug af mobiltelefoner på skolens område, og dermed 
bidrager til at opfylde skolens politik og hensigter. 

Digital adfærd 
Digital adfærd og digital dannelse er et område, som berører os alle – børn og voksne. Der kan være god 
inspiration og hjælp at hente hos hinanden forældrene imellem. Det kan derfor være en god ide at tage temaet 
op på et forældremøde eller til et skolearrangement.  
 
Det kan være en snak om begrænsninger på spil og tid med en skærm, tider for hvornår man stopper med at 
kontakte hinanden og spille i forhold til ro og sengetider, hensigter i forhold til at hjælpe børnene med en sund 
digital adfærd og give dem digitale pauser.  
 
Hvilke spil man må spille og hvilke kanaler man må bruge på internettet?  
Hvordan undgår man misforståelser og konflikter, og hvor finder man hjælp, hvis der opstår digital mobning? 
Der er mere inspiration at finde på www.digitaldialog.dk og  www.friformobberi.dk  
 

Fødselsdage 
Der er mange måder at holde fødselsdage på, og det vigtigste er, at I finder en måde at være fælles om det på i 
jeres klasse. 
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Forslag:  

 Det kan være en god ide at slå sig sammen, så der er færre fødselsdage over året med større mulighed 
for deltagelse af alle. 

 Aftal hvordan I håndterer fødselsdagsgaver og hvad budgettet er. Nogle har gaver med til selve 
fødselsdagene, andre har en ordning med lærerne, hvor gaver medbringes i klassen, således at alle får 
én gave på dagen i skoletiden fra hele klassen. 

Sociale relationer og traditioner 
En god ide er at bringe sociale relationer og traditioner op på et forældremøde, og forslå at både børn og 
voksne lærer hinanden at kende. 
 
Gode sociale relationer mellem forældrene smitter af på børnene, herunder på legeaftalerne mellem børnene. 
En god dialog mellem forældrene kan hjælpe ved konflikter og forebygge mobning. Du kan som 
kontaktforælder bidrage til det gode forældresamarbejde. 
 
Af gode eksempler der har fungeret er: 
 

 Tag altid direkte kontakt til andre forældre, hvis der er noget du er i tvivl om ift. børnenes relation.  
 Støt op om arrangementer, og brug tid med de andre familier. 
 Vær med til at skabe gode traditioner i klassen, eksempelvis fast rundboldturnering ved 

skoleafslutning, fastelavnsfest eller andet for både børn og voksne. 
 Støt op om festlige arrangementer blandt forældrene, som eksempelvis forældrefest, mødre-aften, og 

fædre-bowling. 
 Støt op om, at skabe traditioner for, at alle hjælper alle med at forstå arrangementerne, tilmelde og 

deltage. F.eks. en SMS-ordning, telefonkæde eller kontakt ansigt til ansigt. 
 

Du kan finde mere inspirationer her:  
 
https://foraeldrefiduser.dk/ 
 
www.skole-foraeldre.dk 
 

Spørgsmål? 
Du kan altid, uanset hvilke spørgsmål eller tanker du har tage fat i skolebestyrelsen eller skolens ledelse. 
 


