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Velkommen som kontaktforælder på 
Bakkegårdsskolen 
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Kære kontaktforælder 
 
Skolebestyrelsen på Bakkegårdsskolen har i samarbejde med kontaktforældre og ledelsen udarbejdet denne 
folder som indeholder gode råd, ideer og information om, hvordan du som kontaktforældre bidrager til det 
gode børne- og voksenliv på Bakkegårdsskolen. 
 
Først og fremmest tak fordi du engagerer dig i Bakkegårdsskolen, og at du ønsker, at være med til at skabe de 
bedste rammer for et godt skole-hjem samarbejde. Det sætter vi i ledelsen og i skolebestyrelsen stor pris på. 

Alle forældre har sammen med skolen ansvaret for, at eleverne trives og udfordres. 
 
Bakkegårdsskolen ønsker et godt og konstruktivt samarbejde med alle forældre om det fælles ansvar for, at alle 
elever på Bakkegårdsskolen trives og udfordres både fagligt og socialt, som folkeskolens formål § 1 skriver det: 
 
Folkeskolens formålsparagraf § 1.  
Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til 
videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem 
forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og 
fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 
 
 

En særlig rolle 
Som kontaktforælder har du en særlig vigtig rolle i forhold til at skabe rammerne for at få dette skole-
hjemsamarbejde til at fungere på bedste vis. Det er primært i forbindelse med at skabe rammer for, at der er 
sociale aktiviteter, som ryster klasser sammen, at der er fokus på fællesskabet og trivsel i klasserne på 
Bakkegårdsskolen.  
 
Selv om du som kontaktforælder, ikke har formelle opgaver, er du 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. Samtidig er du et 
vigtigt bindeled mellem klassens forældre, lærere og pædagoger og med skolens ledelse og mellem forældrene 
og forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen. 
 
Bakkegårdsskolen har vi vægt på, at kontaktforældre har fokus på: 
- Trivsel. 
- Bindeled og kommunikation mellem forældre, skolens medarbejdere og ledelsen. 
- Bindeled til forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen. 
 
Kontaktforældre arbejder på mange forskellige måder fra klasse til klasse. Denne folder kommer med bud på, 
hvordan arbejdet kan gribes an, og hvilke muligheder, der er på Bakkegårdsskolen. 

Folderens indhold 
 Dig som kontaktforældre 
 Valg og møder 
 Kommunikation 
 Gode råd til dig som kontaktforældre i 0.-3.klasse /4.-6.klasse/7.-9. klasse 
 
Rigtig god læsning fra 
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Skolebestyrelsen og kontaktforældregruppen 

Dig som kontaktforælder 
 
Kontaktforældrene har en særlig rolle for fællesskabet i den pågældende klasse, og har et ansvar for at være 
særligt opmærksomme på klassens trivsel både fagligt og socialt samt indgå i dialog med lærere, pædagoger og 
klassens forældregruppe.  
 
Kontaktforældrene er som bindeleddet til resten af forældregruppen med til at give informationer videre til 
resten af forældregruppen, og bringe ting videre til skolebestyrelsen eller ledelsen, hvis der opstår fælles 
opmærksomhedspunkter fra klassens forældre. 
 
Samspillet mellem forældre og børn i den enkelte klasse er med til at skabe tryghed og trivsel i en sådan grad, 
at børnene lettere udvikler respekt for hinanden og for forskellighederne i en klasse. Når børnene oplever og 
mærker gode relationer mellem forældrene, så smitter det af på børnenes oplevelse af tryghed og 
sammenhold, og giver dem en ro til et trygt og godt børneliv.  
 
Det er vigtigt at have fokus på måden at tale om skolen og hinanden på. At skabe gode relationer mellem 
forældrene giver eleverne en tryghed og en positiv indstilling samt en større ro til at lære. 
 
Som kontaktforælder er du først og fremmest med til at skabe fællesskaber i klassen og på skolen.  
 
 
Følgende opgaver har vi god succes med hos kontaktforældre: 

 
 Du kan være med til at sikre, at nye forældre bliver budt velkommen og kender til klassens aktiviteter 

og traditioner ift. trivselsgrupper, legegrupper mm. 
 Du drøfter aktivt med klasselæreren, hvad der skal på dagsordenen til forældremøderne. 
 Du har fokus på at italesætte respekten for forskellighed, og at vi alle bidrager med det vi kan. 
 Du er repræsentant for klassens forældre, og skal sikre kommunikation og viderebringe information til 

skolebestyrelsen og skolens ledelse. 
 Du skal skabe muligheder for, at der bliver sat fokus på god trivsel i fællesskabet, eksempelvis med 

trivselsgrupper og legegrupper. 
 Du bidrager til forældresamarbejde på tværs af klasserne. 
 Du har læst skolens politikker og følger med i de informationer der sendes ud. 

 
Kontaktforældre bruges ikke til: 

 Sager omkring enkelte børn. 
 Henvendelser fra klassens forældre om klasselærere, faglærere, pædagoger og skolen som helhed. 

Forældrene skal henvende sig direkte til skolens ledelse.  

Uddeling af ansvar og opgaver 
Kontaktforældrene er med til at skabe rammerne for, hvordan ansvaret og opgaverne kan fordeles mellem 
klassens forældre. 
 
Det er ikke nødvendigvis kontaktforældrene, der skal have alle opgaver. Det kan være en fordel at være flere 
forældre om opgaverne.  
 



Kontaktforældre folder – Bakkegårdsskolen 

4 
 

En fordeling kunne være: 
- Kontaktforældrene er bindeleddet til skolens ledelse, skolebestyrelsen og klassens voksne. 
- Trivselsforældrene arrangerer trivselsarrangementer og legegrupper. 
- Forældrearrangementsgruppen arrangerer forældrearrangementer. 

Valg og møder 
Kontaktforældrene vælges for 1 år ad gangen, og kan godt sidde i flere år. Et godt tip er at vælge 
kontaktforældre ved skoleårets sidste forældremøde, så de er klar til det nye skoleår. Det er vigtigt for klassen, 
at der er kontaktforældre i den enkelte klasse, som kan være med til at bidrage til gode rammer og det fælles 
ansvar for det gode samarbejde mellem skole og hjem. 
 
På Bakkegårdsskolen er der 2 kontaktforældremøder årligt med skolebestyrelsen og skolens ledelse. Endvidere 
er der 1 årligt møde med forberedelse af forældremødet i foråret mellem kontaktforældrene, skolens ledelse 
og klassens klasselærer. 
 

Kommunikation 
Kontaktforældrene oprettes på AULA i en fælles gruppe, med mulighed for at udveksle erfaring og viden på 
tværs af klasser og årgange. 
 
Bakkegårdsskolen har en repræsentant i skolebestyrelse, som har en kontaktforældre-koordinatorrolle med 
fokus på at skabe god kommunikation, synlighed og meningsfulde samarbejder med og mellem 
kontaktforældrene. Kontaktforældre-koordinatoren udsender information om skolens aktuelle 
udviklingsområder, nyheder og andet. 


