
Bliv trivselsforældre – styrk det sociale liv i klassen 

Ud over kontaktforældrene, som klassen er forpligtet på at vælge, er det en god idé at 

samle et antal trivselsforældre, der vil bidrage særligt til udvikling af klassens sociale liv 

og trivsel og være med til opbygge et godt fællesskab. Som trivselsforældre er I opmærk- 

somme ved modtagelsen af nye elever i klassen og deres forældre, og I tager initiativ til 

sociale arrangementer, der kommer alle i klassen til gavn – for eksempel: 

 

 mad-, lege– og sociale grupper 

 klassefester 

 fælles fødselsdage 

 udflugter – alt efter alder og interesse 

 

Se også ’Gode råd til trivselsspilleregler til forældre på Dyssegårdsskolen’, der ligger på 

skolens hjemmeside under ’Information – trivsel’. 

 

 
Giv skolen jeres opbakning 

I har som forældre, kontakt- og trivselsforældre indflydelse på, hvordan børnene oplever 

deres skolegang. Det har betydning for børnenes glæde ved at gå i skole og muligheden 

for at løse de konflikter og problemer, der kan opstå, at I som forældre taler om skolen på 

en konstruktiv måde – derhjemme og i mødet med de andre forældre. 

Vi er alle sammen med til at skabe en god atmosfære og en positiv forventning om, at 

Dyssegårdsskolen er et godt sted at lære og være. 

 

Vedtaget 2016. 

 

 

Forældre som aktive medspillere, 

kontakt– og trivselsforældre 
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”Forældrene spiller en vigtig rolle for, hvordan bør- 

nene i en skoleklasse fungerer. Når de over for bør- 

nene taler grimt om andre børn i klassen eller om 

andre forældre, er de med til at fastholde eller op- 

trappe konflikterne.” (citat af Jens Andersen, for- 

sker og psykolog) 



  Forældre som aktive medspillere, kontakt og trivselsforældre 

Forældrenes engagement har altid haft stor betydning for børnenes skolegang, og med 

skolereformen er forældrenes aktive deltagelse kommet endnu mere i fokus. Vi ved, at 

det spiller en vigtig rolle for børnenes læring og trivsel, at forældrene støtter op om bør- 

nenes faglige og sociale aktiviteter – igennem hele skoletiden. 

 
I denne folder præsenteres de vigtigste elementer i det gode samarbejde mellem skole 

og hjem, som vi gerne vil invitere til på Dyssegårdsskolen. I har som forældre mulighed 

for som aktive medspillere at bidrage til, at skolen opfattes som et godt sted både at 

lære og at være. Denne mulighed vil vi gerne opfordre jer til at benytte jer af. 

 
På ForældreIntra holder I jer orienterede om de faglige og sociale aktiviteter for klassen 

som helhed og på MinUddannelse følger I med i jeres barns læring og de mål, der sam- 

men med lærerne sættes for de enkelte fag. MinUddannelse er et vigtigt værktøj, som I 

også vil møde ved de to årlige skole-hjem-samtaler. 

 
Bliv kontaktforældre – styrk forbindelsen imellem skole og forældre 

Som kontaktforældre bidrager I med jeres opmærksomhed, så I ved, hvad der rører sig 

blandt børn og forældre i klassen. I får til gengæld et indgående kendskab til skolen og de 

mennesker, som danner rammen om jeres børns skoledag. At være kontaktforældre gi- 

ver indsigt og mulighed for indflydelse. 

 
Kontaktforældrene er med til at sikre et godt samarbejde mellem skole og forældre. Som 

repræsentanter for forældrene står kontaktforældrene for at 

 
 være i dialog med lærerne om klassens sociale liv og trivsel 

 melde tilbage til forældrene i forhold til samarbejdet med lærerne 

 planlægge dagsordner til forældremøder med klasselærer eller lærerteam 

 mødes med skolebestyrelsen til kontaktforældremøde to gange årligt 

 mødes med skolens ledelse, hvis en særlig situation kræver det 

Kontaktforældrenes samarbej- 

de med skolebestyrelsen 

 
Som kontaktforældre er I skole- 

bestyrelsens bindeled til foræl- 

drene på skolen, hvor I repræ- 

senterer den enkelte klasse. 

Kontaktforældrene modtager 

referater fra skolebestyrelses- 

møderne. På de to årlige møder 

med skolebestyrelsen får I mu- 

lighed for at 

 
 

 skabe en tættere dialog mellem skolebestyrelsen og forældrene i den klasse, I 

repræsenterer 

 fremføre klassens synspunkter og bidrage til, at skolebestyrelsen handler på 

jeres inputs 

 tale og udveksle erfaringer med andre af skolens kontaktforældre 

 bringe information om og kendskab til skolens liv og dagligdag med tilbage til 

klassen 

 
 

Valg af kontaktforældre 

I hver klasse skal vælges to kontaktforældre. Valget finder sted på skoleårets første 

forældremøde, og kontaktforældrene vælges for ét år ad gangen. 

Skolens kontor opdaterer ForældreIntra, så der på denne måde kan kommunikeres 

direkte imellem skolen og de valgte kontaktforældre. 


