Folkeskolens formålsparagraf

Som kontaktforælder

Spilleregler

§ 1 Folkeskolens opgave er i
samarbejde med forældrene at
fremme elevernes tilegnelse af
kundskaber, færdigheder,
arbejdsmetoder og udtryksformer,
der medvirker til den enkelte elevs
alsidige personlige udvikling.

•

er du bindeleddet mellem skolebestyrelsen og
forældrene

•

•

er det din opgave at videregive dine egne og
forældrekredsens spørgsmål, meninger, holdninger og
ideer i det omfang du og klassens forældre ønsker at
påvirke skolebestyrelsens arbejde.

•

bliver du indkaldt til kontaktforældremøder 2-4 gange i
løbet af skoleåret. Her vcil du bl.a. modtage
information fra skolebestyrelsen og skolens ledelse. På
møderne sker også en bred udveksling af erfaringer,
ideer og aktiviteter fra de enkelte klasser. Derfor:

Der kan opstå konflikter og
problemer i dit barns klasse,
hvor du som kontaktforælder
bliver bedt om at gå ind med
løsningsforslag. Det er ikke
din opgave. Du kan i stedet opfordre de implicerede til at løse
problemet sammen, eller du
kan opfordre parterne til at
inddrage skolens leder.

•

I nogle klasser kan der være
tradition for, at kontaktforældrene også er en del af
klasserådet. Det kan der være
en fordel i, men det er ingen
betingelse.

Kastrupgårdsskolen ønsker at leve
op til og at undervise i
overensstemmelse med
folkeskoleloven.
En af de målsætninger vi
prioriterer højt, er at forældrenes
indflydelse og medansvar sikres.
Dette kræver et åbent og tillidsfuldt skole/ hjem samarbejde.
Derfor har vi vedtaget, at de
enkelte klaser skal vælge
1-2 kontaktforældre på det første
forældremøde i skoleåret.

o

har du eller dine forældrekreds emner, som du/I
ønsker diskuteret i et brede forum, er
kontaktforældremøderne en god mulighed.

o

har du behov for at udveksle erfaringer og
diskutere rollen med andre kontaktforældre, er
kontaktforældremøderne et godt forum.

Som kontaktforælder kan du derfor hjælpe med til, at
forældrekredsens ressourcer, kontakter og erfaringer ikke
kun kommer klassen, men hele skolen til gode.
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