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Principper for Kontaktforældre 
 
Kontaktforældre på Herstedøster Skole er bindeled mellem elever, forældre, skole og skolebestyrelse.  
 
Kontaktforældrene har en vigtig funktion i skolens dagligdag, selv om de ikke har nogen formel kompeten-
ce. De repræsenterer alle elever og forældre i klassen i dialogen med lærere, skole og skolebestyrelse.  
 
Formålet med kontaktforældre er at:  
 

- Fremme dialogen mellem forældre, elever og lærer/pædagog i den enkelte klasse for sammen at 
sikre klassens trivsel, funktion og samarbejde.  

- Sikre demokrati og dialog blandt forældrene på skolen ved at styrke samarbejdet mellem kontakt-
forældrene og skolebestyrelsen.  

 
Herigennem bidrager kontaktforældrene til at:  
 

- Være talerør for den enkelte klasses forældre og elever over for skolebestyrelsen, skolens ledelse 
og forældrene i de andre klasser.  

- Formidle og dele viden, idéer, ros og ris på tværs.  

- Være med i debatten om mål, udvikling og pædagogisk retning på Herstedøster Skole.  

 
Nedenfor er oplistet 5 punkter, som nærmere beskriver form, roller og opgaver.  
 
1. Valg af kontaktforældre  
I hver klasse vælges 2-4 kontaktforældre på skoleårets første forældremøde. For at sikre kontinuitet og 
involvering af så mange forældre som muligt, er det en god idé at skiftes, så der hvert år er nogle ’nye’ og 
nogle ’fortsættere’ i kontaktforældregruppen. I en kontaktforældregruppe kan der være forskel på, hvorfor 
man har valgt at gå ind i arbejdet, og det er kun en styrke. Nogle forældre motiveres af at stå for klassear-
rangementer og lignende, mens det for andre kan handle om at få mere direkte adgang til at præge klas-
sens og/eller skolens udvikling. 
  
2. Rolle og opgaver for kontaktforældre i forhold til den enkelte klasse  
Kontaktforældrene afholder 1-2 møder årligt, hvor en lærer fra klasseteamet deltager efter aftale.  
Herigennem bidrager kontaktforældrene fx til at:  
 

- Forberede forældremøder sammen med klassens lærere og pædagoger.  

- Bidrage med viden om, hvad der rører sig i forældregruppen og blandt eleverne og formidle ris, ros, 
idéer mv.  

- Vende forhold omkring klassen og tage initiativ til at få relevante diskussioner på dagsordenen.  

 
Herudover kan det være kontaktforældrenes rolle at: 
  

- Tage imod nye forældre og børn i klassen.  
- Være igangsættere af sociale arrangementer for klassen og dens forældre.  
- Administrere klassekassen (se længere nede).  
- Formidle erfaringer som kontaktforældre videre til efterfølgende kontaktforældre i klassen.  
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3. Forum for kontaktforældre  
Kontaktforældre inviteres til Herstedøster Skoles forum for kontaktforældre, som mødes med skolebesty-
relsen 1-2 gange om året. Det er skolebestyrelsens forventning, at mindst en kontaktforælder fra hver klas-
se deltager på disse møder. På møderne er fokus på Skolebestyrelsens arbejde/fokusområder. Herudover 
vil relevante temaer blive taget op til gensidig inspiration og dialog.  
 
4. Liste over kontaktforældre  
Skolen laver hvert år en liste over samtlige kontaktforældre, som er at finde på Aula, så kontakten mellem 
forældre på tværs af klasser smidiggøres. 
 
5. Specielt om klassekasser 
Eleverne går i folkeskolen uden særlig forældrebetaling. Udgifterne til skolegangen påhviler kommunen.  
Folkeskoleloven åbner mulighed for, at klassens elever og forældre kan tilvejebringe midler til dækning af 

udgifter, der ikke dækkes af skolen – evt. ved fælles indsamling. Det kan fx dreje sig om udgifter til en is når 

klassen er på tur, bolde til klassen eller lignende. Klassekassen kan ikke bruges til dækning af udgifter til 

undervisningen eller undervisningsmidler. Den enkelte elevs ret til deltagelse i arrangementer kan ikke 

betinges af erlæggelse af et beløb eller en anden ydelse.  

En klassekasse kan være en god ting og bruges til fælles aktiviteter i eller uden for skolens virke.  
Rammerne for oprettelse af klassekasser skal drøftes på et forældremøde. Klassekassen kan etableres hvis 
der af frivillighedens vej kan findes indskydere.  
Det er forældrene der administrerer indbetalingerne til klassekassen. Det er forældrene der bestemmer 
rammerne, reglerne og indholdet af en klassekasse. 
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