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Principper for kontaktforældresamarbejdet 
 
Kontaktforældrene er bindeled mellem forældregruppen, klassens lærere og skolebestyrelsen. 
Kontaktforældrene er vigtige medspillere i forhold til at understøtte et godt socialt og lærende skolemiljø 
for hele klassens trivsel. 
 
Principper for valg af kontaktforældre 

• Klassen har to kontaktforældre, der hver er valgt for et år. Kontaktforældrene kan genvælges.  

• Kontaktforældre vælges på første forældremøde i det nye skoleår, her får de valgte 
kontaktforældre udleveret principperne for kontaktforældresamarbejdet. 

• Kontaktforældrene i klassen fordeler sig på pige/drengehjem så vidt muligt.  
 
Kontaktforældrenes rolle 
Kontaktforældrene er ambassadører for skolens værdier, vision og principper, og de understøtter 
samarbejdet i forhold til klassen, årgangen og skolen: www.hummeltofteskolen.ltk.dk 
 

Klassen 

• Samarbejde mellem klasselærer og forældre  

• Klassens sociale liv 

• Modtagelse af nye elever og forældre 
Årgangen 

• Samarbejde med årgangens kontaktforældre ved behov fx i forbindelse med overgang til 
Tryggehvile, planlægning af blå mandag, 9.klassernes sidste skoledag m.v. 

Skolen 

• Samarbejde med skolebestyrelsen 

• Deltagelse i et årligt dialogmøde med skolebestyrelsen. 
 
Kontaktforældrene er i dialog med klasselæreren om klassens trivsel og forhold, der er relevante for klassen 
generelt, og som ikke vedrører enkeltelever. Forældremøder planlægges af klasselærer og kontaktforældre, 
hvor kontaktforældrene har et medansvar for at sætte punkter på dagsordenen, der er af relevans og 
interesse for klassens forældre.  
 
Kontaktforældrene tager initiativer til arrangementer, der skaber et fællesskab i og omkring klassens elever. 
Klassen kan nedsætte et trivselsudvalg, til at stå for de sociale arrangementer. 
Skolebestyrelsen opfordrer til en fornuftig balance i mængden af arrangementer.  
 
Kontaktforældrene sørger for, at klassens forældre er orienteret om skolebestyrelsens aktiviteter, og at 
skolebestyrelsen får relevant input til sit arbejde. 
 
Skolebestyrelsens rolle 
Skolebestyrelsen sætter rammerne for kontaktforældrefunktionen gennem principper for kontaktforældre-
samarbejdet og skole-hjem samarbejdet. Skolebestyrelsen sørger for at kontaktforældrene er orienteret 
om skolebestyrelsens aktiviteter gennem fremsendelse af skolebestyrelsesreferater.  
Gruppeordningen 
Skolebestyrelsesmedlemmet, der er valgt som repræsentant for gruppeordningen, varetager kontaktforæl-
dreopgaven i relation til gruppeordningens forældre og skolebestyrelsen.  
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