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Gode råd til dig som kontaktforælder i  

4.-6. 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 kontaktforælder 
 
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 klassens elever, kun for forældre og/eller 
for hele familien.  
 
Arrangementerne er uden deltagelse af skolens medarbejdere. Det kan eksempelvis være: 
 

 Fælles boldspil på skolens arealer en eftermiddag eller weekend. 
 Fælles spisning i klassen en hverdag – hent evt. mad udefra og sørg for brugerbetaling. 
 Børnefest – du kan låne skolens lokaler. 
 Fastelavnsarrangement – man kan også leje klubbens lokaler. 
 Fælles restaurant hvor børnene laver mad til de voksne. 

 
Fælles trivselsarrangementer 
En god idé er at tale med de andre kontaktforældre fra samme årgang, og arrangere et fælles arrangement på 
tværs af klasserne. 
Børnene kender hinanden godt på kryds og tværs i forvejen, og en børnefest eller rundbold på skolen er oplagt 
at holde på tværs af klasserne.  

 

Legegrupper/madgrupper 
Det kan være en god ide at kalde legegrupperne, for madgrupper, eller andet godt forslag, som falder i 
børnenes smag. I 5. klasse kommer der madkundskab på skoleskemaet, så børnene kan jo afprøve deres 
opskrifter derhjemme også.  
 
Din opgave som kontaktforælder er, at sikre at grupperne bliver dannet, hvilket kan være at uddelegere 
opgaven til en legegruppeansvarlig forælder. Inddrag gerne viden omkring klassen i dannelsen af grupperne fra 
lærere, pædagoger eller de andre forældre.  
Grupperne kan fortsætte som kendt fra tidligere, hvis det fungerer godt for klassen. Det er typisk som følger: 
 

 Børnene bliver delt ind i grupper på 4-5 børn i en periode på typisk ½ skoleår. 
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 Børnene i gruppen skiftes til at være vært, og tager efter tur alle børn 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 lege/madgruppe, dannes der nye grupper. 

 
En anden succesfuld måde, som børnene også er vilde med er, at der er en koordinator for grupperne, som 
laver nogle mere flydende grupper. Det foregår som følger:  
 

 Koordinatoren for grupperne fastsætter 4-6 datoer for et ½ år ad gangen. 
 Datoerne er fordelt på både mandage, tirsdage, onsdage og torsdage. 
 Koordinatoren melder datoerne til hele klassen. 
 Alle tilmelder sig derefter de datoer der passer dem og melder sig samtidig til at være vært, hvis det er 

muligt.  
 Det er en nødvendighed for at ordningen kan fungere, at der bliver meldt ind som værter, men det er 

ikke et krav om at alle skal være det på et særligt tidspunkt. 
 Koordinatoren inddeler derefter børnene i grupper, med hensyn til køn, relationer, trivsel mm. 
 Der er typisk 5-6 børn i en grupper, og det er ok at sætte an antals begrænsning på som vært. 
 Koordinatoren følger også op på de børn der ikke melder sig, så man opfordrer alle til at deltage. 

 
På den måde vil børnene opleve at de fra gang til gang er i nye grupper, hvilket fastholder interessen. Samtidig 
sikres deltagelse, da man tilmelder sig de datoer der passer bedst for familien og barnets fritid.  
 
Der skal i denne ordning være en fleksibilitet, så man kan melde sig som vært med en antalsbegrænsning eller 
være flere om at være vært. 
  

Forældremøder 
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: 
 

Devices, telefoner & digitale medier 
Digitale medier er en del af danske skolebørns hverdag, både i skolen og udenfor. De har brug for voksen-
holdninger til at hjælpe dem med at navigere, og dem kan I som kontaktforældre være med til at formulere. 
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Sæt det på dagsordenen og få talt om det i forældregruppen. Diskuter både ”hvor meget” og ”hvad” så de 
forskellige perspektiver kommer frem.  
 
Der er mange forskellige holdninger, så lyt for at lære andres perspektiver at kende, og bliv enige om fælles 
retningslinjer eller hensigter, hvor muligt.  
 
Det er ikke tilladt at benytte mobiltelefoner i skoletiden, uanset årgang. Telefonerne skal opbevares i børnenes 
aflåste skabe eller i mobilhotellerne i skoletiden. På de voksnes opfordring kan mobiltelefonerne bruges i 
undervisningssammenhænge. Mobiltelefonerne må bruges i klubben. 
 

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 at de aftaler og snakke man har fra indskolingen skal revideres ud fra børnenes behov og 
udvikling. Det er altid en god ide, at have børnenes perspektiv med, men huske at børnene stadig har brug for 
vejledning og guidning.  
 
Det kan være en snak om hvordan man skriver til hinanden, og hvad man gør når man misforstår, bliver ked af 
det eller føler sig mobbet digitalt?  
Hvordan forholder vi os som voksne, når man opdager eller fornemmer, at der findes digital mobning?  
 
Det kan være en snak om reviderede aftaler 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.  
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. Det er vigtigt, fortsat at være opmærksom på fællesskabet, og relationerne på tværs af hele 
klassen. 
 
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. 
 Involver gerne børnene i hvad de har af idéer. 

 

Sociale relationer og traditioner 
En god ide er at bringe sociale relationer og traditioner op på et forældremøde, og forslå at I både børn og 
voksne lærer hinanden at kende. 
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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 
kontaktforældre 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, diskofest 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. Det kan være en SMS-ordning, en 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. 
 
 


