Kontaktforældrerollen
Fællesinstitutionen Vorbasse skole og
Børnehuset Andedammen

At være kontaktforældre
Som en af klassens/gruppens kontaktforældre er du bindeleddet
mellem klassens/gruppens forældre, pædagoger, lærere og
fællesbestyrelse. Kontaktforældre har ikke nogen formel magt, men
hvis du går aktivt ind i arbejdet, så har du faktisk en stor indflydelse
på skolens og børnehusets hverdag og dermed på dit barns hverdag.
Derudover er der en forventning om, at der laves sociale aktiviteter
for klassen/gruppen, da sociale aktiviteter er rigtig gode til at ryste
børn, forældre og personale sammen både i dagplejen, vuggestuen,
børnehaven og skolen. Tanken bag dette er, at jo bedre børn,
forældre og personale kender hinanden, jo nemmere er det at løse
de problemer, som opstår i løbet af daginstitutionstiden/skoletiden.
Når forældrene har det godt sammen, så smitter det af på børnene.
De taler pænere til hinanden og behandler hinanden med respekt,
når de ved, at forældrene står sammen og tager klassens/gruppens
ve og vel alvorligt.
Kontaktforældre har også en opgave, hvis et tilflytterbarn starter i
gruppen/klassen, således den nye familie hurtigst muligt føler sig
integreret i gruppens/klassens fællesskab.

Kontaktforældrenes samarbejde med fællesbestyrelsen.
Til hver gruppe/klasse er der tilknyttet en kontaktperson, blandt de
forældrevalgte medlemmer i fællesbestyrelsen.
Valg af klassens/gruppens kontaktforældre sker på forældremødet i
august/september.
Det foreslås, at der vælges mindst to kontaktforældre pr. klasse/gruppe
for mindst 1 år af gangen og vi anbefaler, at ikke alle udskiftes på en gang.
Fællesbestyrelsen inviterer kontaktforældrene til møde én gang årligt.
Indhold i mødet:
 Kort præsentation af fællesbestyrelsens forventninger til
samarbejdet
 Drøftelse af aktuelle skole- og daginstitutionsspørgsmål
 Nedsættelse af gruppe til planlægning af fælles arrangement for
børnehuset Andedammen.
Udover dette opfordres der til, at kontaktforældre deltager i
debatter i forummet for kontaktforældre på ForældreIntra.

Kontaktforældrerollen i skolen:
Samarbejde med
fællesbestyrelsen om
overordnede spørgsmål.
Arrangerer min. 2 årlige sociale
arrangementer til styrkelsen af
klassens sociale liv.

Kontaktforældrerollen i
børnehuset:
Samarbejde med
fællesbestyrelsen om
overordnede spørgsmål.
Arrangerer min. et årligt socialt
arrangement for gruppens børn
og forældre samt evt. søskende.

Være klassens lærere
behjælpelig med arrangementer Udvælge min. en person pr.
og lignende, hvis det ønskes.
gruppe til at være med til at
arrangere et fælles arrangement
Hvis et tilflytterbarn starter i
for hele børnehaven
klassen, tages der kontakt til de
nye forældre indenfor 1 måned. Hvis et tilflytterbarn starter i
gruppen, tages der kontakt til
Oprettelse af klassekasse, hvis
de nye forældre indenfor 1
forældregruppen ønsker det.
måned.
Personalet sørger for udlevering
Som kontaktperson optræder
af telefonnumre.
man som ambassadør for
institutionen, og man supplerer Som kontaktperson optræder
således fællesbestyrelsen.
man som ambassadør for
institutionen, og man supplerer
således fællesbestyrelsen.
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