Velkommen til kontaktforældre på Holbergskolen
Kontaktforældrenes rolle er at være
bindeled mellem elever, forældre, skole og
skolebestyrelse.
Kontaktforældrene i en klasse repræsenterer alle elever og
forældre i klassen i dialogen både med klassens lærere,
skolen og skolebestyrelsen.
Kontaktforældrene sikrer, at skolebestyrelse ved, hvad der
rører sig blandt elever og forældre, og at forældrene ved,
hvad der foregår i skolebestyrelsen.

*

Kontaktforældrenes opgaver i forhold til
den enkelte klasse
Kontaktforældrene afholder 1-2 møder årligt, hvor en lærer fra lærerteamet –
typisk klasselæreren – deltager efter aftale.
Her bidrager kontaktforældrene fx med at:
• orientere om, hvad der rører sig i forældregruppen og blandt eleverne
• vende forhold omkring klassen og tage initiativ til at få relevante diskussioner
på dagsordenen
• forberede forældremøde(r) sammen med klassens lærere

Valg af kontaktforældre

I hver klasse vælges to kontaktforældre på skoleårets første
forældremøde. Herudover kan den enkelte klasse vælge
at supplere kontaktforældrene med en ’trivselsgruppe’,
som støtter op om kontaktforældrene ved at planlægge og
gennemføre sociale aktiviteter for klassen.

Kontaktforældrenes opgaver i forhold til skolebestyrelsen

Praktisk

• Om efteråret holdes der et kontaktforældremøde, hvor der er fokus på
skolebestyrelsens arbejde og indsatsområder i det kommende år, og hvor
relevante temaer i den forbindelse tages op.

Skolen laver hvert år en liste med samtlige kontaktforældre, som kan findes på ForældreIntra (under menupunktet
Kontakt), så kontakten mellem forældre på tværs af klasser
gøres lettere.
Kontaktforældre modtager dagsordener for og referater af
skolebestyrelsesmøder direkte som mail på Forældreintra.

PRINCIP UDARBEJDET AF SKOLEBESTYRELSEN PÅ HOLBERGSKOLEN

Skolebestyrelsen afholder 1-2 møder årligt, hvor kontaktforældrene deltager:

• Om foråret holdes et stormøde, hvor alle forældre er indbudt.
Her forventes kontaktforældrene at deltage. På dette møde er bl.a. skolebestyrelsens årsberetning på dagsordenen.
På møderne med skolebestyrelsen er kontaktforældrene de enkelte klassers talerør over for skolebestyrelsen, skolens ledelse og forældrene i de andre klasser
– og bidrager med viden, ideer og synspunkter på den baggrund.

