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Kommissorium: Forældreansvar og Involvering på Vedbæk skole.  

Endelig udkast  

21.11.2011 

Antagelse: Alle forældre vil og kan bidrage til at give deres barn/børn gode sociale 

oplevelser og optimal læring på Vedbæk Skole. 

1. Etablering af en frivillig forældreressourcebank med det mål, at hver forælder kan 

bidrage, gerne en gang om året med et ressourcetiltag i skolens regi, som kan være 

praktisk, undervisning, virksomhedsbesøg, praktikpladser, kulturelt eller andet. 

Kontaktforældrene for hver klasse laver en liste over alle forældre i klassen og 

deres mulige tilbud om et ressourcetiltag, som opdateres hvert år og som indgår i et 

fælles ressourcebank i klassen.   Forældre kan også melde sig til at være åbne over 

for henvendelser fra skolen eller andre klasser.  

Der ligger en ressourcebank på intra, som kan bruges. 

 

2. Gennemgang og fornyelse af ”Beskrivelse til kontaktforældrefunktionen” med en 

udvidelse af kontaktforældrenes rolle i kommunikationen mellem skolen og 

klassens forældre. Kontaktforældrenes rolle, som kommunikator og formidler 

mellem skolen og andre forældre i klassen, kan skabe en større dialog og støtte 

følelsen af ansvar og øge deltagelse af forældre i skoleaktiviteter. Beskrivelse 

udleveres en gang årligt i forbindelse med forældremøderne. 

 

3. Udvide nuværende trivselspolitik under ”Idéer til trivselstiltag” til idéer til 

forældregruppen samt flytte denne til en central placering på skolens hjemmeside. 

 

4. Introduktion og udformning af aftaler om intern forældrekommunikation i alle 

klasser. Sådanne aftaler er gode at have i tider med glæder, sorg og konflikter – og 

kan forebygge større vanskeligheder. Aftalerne skal helst laves tidligt i en klasses 

liv sammen, før der opstår evt. udfordringer.  Skolens AKT-lærere kan lave 

spørgsmål og oplæg til at konkretisere udformningen af 



 2 

’Forældrekommunikationsaftaler’.  Den laves med klassens lærere og forældre og 

lægges som blivende dokument på forældreintra og følger klassen til og med 9. 

klasse. Disse aftaler skal evalueres og genopfriskes en gang årligt til de årlige 

forældremøder.  Aftalen startes op i 0. klasse.  

Såfremt skolens øvrige klasser ønsker en kommunikationsaftale kontaktes en af 

skolens AKT-lærere. 

 

5. Udvikling af nye sociale/kulturelle/idræts-tilbud for børn og unge, hvor forældrene 

bidrager med initiativ, aktivitet og ansvar. Skolens rammer kan bruges som base.  

Idéer kunne være: Dramaklub, syklub, musikklub, kor, matematikklub, m.m. 

 

6. Til større skoleaktiviteter kan skolen søge aktive forældre til at deltage i 

planlægning og praktiske opgaver f.eks. til store skolefester, klassefester og 

fløjarrangementer.   

 

7. Vi anbefaler i hver klasse, at alle forældre fordeles over året som medansvarlige for 

klassens fester og aktiviteter, så planlægning af klassefester ikke er  

kontaktforældrenes ansvar alene. Kontaktforældre kan sørge for at holde 

festudvalgene i gang med planlægning.   

 

Jette LaBianca  

Jette Nord Kruse 

Mogens Friis    

 

 

 


