
Trivselsforældre – et vigtigt led i klassens sociale liv og trivsel 

Udover de to obligatoriske kontaktforældre opfordres hver klasse til at vælge nogle trivsels-

forældre, som skal 

være med til at udvikle klassens sociale liv og trivsel 

være opmærksomme på modtagelsen af nye elever og deres forældre, når disse star-

ter i klassen 

igangsætte sociale arrangementer til gavn for alle børn og unge i de enkelte klasser. 

Eksempler herpå kan være lege- og samværsgrupper, klassefester, fælles fødsels-

dagsarrangementer, skovture. På Forældre-Intra kan klassen oprette et katalog over 

aktiviteterne, sådan at de gode idéer kommer alle til gode. 

 

Til inspiration for trivselsforældrene henvises der til ”Gode råd til trivselsspilleregler til 

forældre på Dyssegårdsskolen”. 

Kontakt- og trivselsforældre – de positive ansigter udad til 

Som kontakt- og trivselsforældre skal I være de positive ansigter udad til, og I skal være 

med til at fremme dialogen mellem lærerne og forældregruppen i klassen. I er med til at 

præge fællesskabet i klassen og på skolen, og I fungerer som skolens ambassadører og frem-

mer den gode historie om klassen og skolen. 

Vi er alle skolens ansigter udadtil og sammen er vi med til at tegne det positive billede af 

vores skole. 

Skole-hjem samarbejde på Dyssegårdsskolen 

Kontakt- og trivselsforældre  

”Forældrene spiller en vigtig rolle for, hvordan børnene i 

en skoleklasse fungerer. Når de over for børnene taler 

grimt om andre børn i klassen eller om andre forældre, er 

de med til at fastholde eller optrappe konflikterne.” (citat 

af Jens Andersen, forsker og psykolog) 

http://www.dyssegaard.gentofte-skoler.dk/Infoweb/Indhold/Præsentation/LG/Introbilledelinks.htm


Samarbejde mellem skole og hjem er 

afgørende for, at vores børn og unge 

får en god skolegang. Når forældrene 

er med til at skabe helheden i børne-

nes hverdag, bidrager det til, at alle 

opfatter skolen som et godt sted at 

være. Derfor ønsker vi på Dyssegårds-

skolen at inddrage forældre i det fagli-

ge og sociale arbejde samt gøre foræl-

drene til aktive medspillere i børnenes 

daglige virke og udvikling. 

Skole-hjem samarbejde på Dyssegårdsskolen 

Kontaktforældre – et vigtigt led mellem skole og forældre 

Kontaktforældrene spiller en vigtig rolle i samarbejdet mellem lærere og forældre, da de 

som repræsentanter for forældrene 

 

samarbejder med lærerne i en løbende dialog om klassens sociale liv og trivsel 

sørger for tilbagemeldinger til forældre omkring samarbejdet med lærerne 

planlægge dagsordner til forældremøder med klasselærer eller lærerteam 

mødes med skolens ledelse i særlige situationer, hvor det er nødvendigt 

mødes to gange årligt med skolebestyrelsen 

Kontaktforældrenes samarbejde med skolebestyrelsen 

Som kontaktforældre er I skolebestyrelsens bindeled til forældrene på skolen, hvor I repræ-

senterer den enkelte klasses synspunkter.  

 

Det er målet, at I på de to årlige møder med skolebestyrelsen får mulighed for at 

 

skabe en tættere dialog mellem skolebestyrelse og forældre 

at komme i dialog med andre kontaktforældre 

skabe et øget kendskab til skolens liv og dagligdag 

sikre rettidig og tilstrækkelig information 

fremføre klassens synspunkter 

sikre jer, at skolebestyrelsen handler på jeres inputs 

 

Kontaktforældrene vil løbende modtage referater fra skolebestyrelsesmøderne.  

Samtidig er der  tilknyttet repræsentanter fra skolebestyrelsen til alle klasser, som bl.a. delta-

ger i årlige forældremøder i klasserne.  

Valg af kontaktforældre 

 

i hver klasse vælges ved første forældremøde i skoleåret to kontaktforældre 

kontaktforældrene vælges for et år af gangen. Skolens kontor ajourfører de valgte 

kontaktforældre på Forældre-Intra 

Det er attraktivt at være kontaktforældre, da det giver større indsigt og mulighed for 

indflydelse 
 

Som kontaktforældre 

 

bidrager I med jeres engagement overfor skole og forældre 

er det vigtigt at være opmærksom på, hvad der rører sig blandt eleverne og forældre-

ne i klassen 

får I et indgående kendskab til skolen og de personer, som danner rammen om skole-

dagen 


