Hældagerskolen 19-2-2019
Forældreengagement på Hældagerskolen
Dette er skolebestyrelsens inspirationsmateriale til at opnå et godt
forældreengagement. Skolebestyrelsen har den opfattelse, at jo større kendskab
forældrene har til hinanden, jo større fælles engagement i børnenes skolegang –
desto større udbytte får eleverne af deres skolegang.
Alle forældres ansvar:
 At eleverne er undervisningsparate (hjemmearbejde, sund kost, søvn,
motion, opdragelse, hensigtsmæssig beklædning, penalhus, funktionsdygtig
PC fra 4. klasse)
 At klassen udvikles og trives i samarbejde med klassens lærere
 At alle forældrene er en del af fællesskabet
 At få nye forældre med i fællesskabet
 At samarbejdet med skolen bygger på skolens fælles værdier
Kontaktforældrenes ansvarsopgaver:
 At fremme et godt samarbejde mellem forældre og klassens lærere
 At bidrage med relevante punkter til dagsorden til forældremøder
 At kontaktforældrene står for egne punkter på forældremøderne
 At bidrage til en god modtagelse af nye forældre
 At bidrage aktivt til dialogen mellem forældre og skolebestyrelse
 At der vælges nye kontaktforældre efter behov. Det bør tilstræbes, at der er
kontaktforældre af begge køn og repræsenterende børn af begge køn.
Mindst 4 i hver klasse.
Ideer til punkter og initiativer til forældremøder:
Indskolingen (0. – 3. klasse)
 Aftale om evt. klassekasse.
 Aftaler om fødselsdage:
- Klare retningslinjer: beløb, hvem skal med (alle eller kun drenge/piger fra
klassen)
- Evt. besked på forældreintra til forældre om at indbydelse er omdelt.
- Man kan evt. ringe, hvis intet svar på indbydelse.
- Fastsætte datoer for fødselsdage i god tid.
- Man kan evt. slå sig sammen og holde fest.
- Forældrekaffe efter fødselsdage (skriv gerne i indbydelsen)
 Indgåelse af forældreaftaler om legeaftaler efter skoletid, mobiltelefonbrug,
sprogbrug, spis med dine venner osv.
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Mellemtrinnet (4. – 6. klasse)
 Forældreaftaler om f.eks. mobiltelefonbrug, sprogbrug, sociale medier osv.
 På sidste møde I 6. klasse drøfter klassens forældre afviklingen af Blå Mandag
Udskoling (7. – 9. klasse)
 Forældreaftaler om f. eks. mobiltelefonbrug, sprogbrug, sociale medier osv.
 Forældreaftaler omkring alkohol, fester, hjemkomsttidspunkter mv.

Ideer til sociale arrangementer for børn og forældre:
 ”Ryste sammen arrangement” ved skoleårets start
 Leg og aftensmad
 Fælles skovtur (f.eks. til skovlegepladsen i Søndermarksskoven)
 Grillaften
 Spis med dine venner
 Julehygge i skoletiden
 Banko
 Forældrene laver arrangement efter forårskoncerten
 Filmaftner
 Temafest
 Overnatning i telt/hytte
 Fælles cykeltur
 Naturskoler
 Kanotur
 Klassefester med forældrespisning
Ideer til arrangementer uden børn:
 Fællesspisning med aktiviteter, bordkort, mm., så man lærer ”nye” forældre
at kende
 Bowling, cafe, ølsmagning, vinsmagning, fisketur
 Forældrekaffe efter fødselsdage
 Temaaften - Hvad kan du som forældre gøre for skolen (ikke omvendt!)
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