
Princip                                                

 

 

Forældrenes deltagelse i barnets hverdag i dagtilbud/skole og 
forældremøder  

 

Formål 

➢ Forældrenes deltagelse i dagtilbud/skoles liv skal styrke opbakningen til dagtilbud/skole og 

fællesskabet i gruppen/klassen 

➢ Forældremøder skal sikre, at dagtilbud/skole og forældrene i samarbejde tager ansvar for børnenes 

sociale og faglige udvikling i børnehus og skole. 

 

Mål 

➢ Med et godt forældrefællesskab at skabe et værdifuldt grundlag for børnenes læring og trivsel samt 

et godt samarbejde om børnegruppen. 

➢ At forældrene med deres deltagelse i forældremøder og andre arrangementer signalerer over for 

barnet at dagtilbud/skolen er vigtig.  

 

Dagtilbud/skolens ansvar 

➢ At afholde informative forældremøder minimum en gang årligt, hvor alle forældre føler sig 

velkomne.  

➢ At forældremøder skal indeholde information om de overordnede planer, der er for børnene og 

deres hverdag. Derudover skal der også være plads til dialog, drøftelse og løsning af f.eks. 

trivselsmæssige forhold blandt børnene. 

➢ At arbejde for, at der nedsættes forældreråd i børnehus og klasser. Forældrerådet inddrages i 

planlægningen af forældremøder og arrangementer. 

➢ At arbejde for, at forældrene bliver bevidste om, at deres deltagelse er vigtig for barnets udvikling, 

læring og trivsel, og om, hvordan de kan understøtte dette i såvel hjem som dagtilbud/skole. 

➢ At der bliver indkaldt til arrangementer og møder i god tid, og på et tidspunktet hvor flest muligt 

har mulighed for at deltage. 

 

Forældrenes ansvar 

➢ Forældrene sørger som udgangspunkt for, at barnet møder udhvilet og indlæringsparat i 

dagtilbud/skole, og støtter barnet i at respektere husets regler og almindelige normer for god 

opførsel. 

➢ Forældrerådet bidrager til planlægning og gennemførelse af forældremøder og 

forældrearrangementer med henblik på at alle føler sig velkomne og indholdet er relevant. 

➢ Alle forældre bestræber sig på at deltage i forældremøder og andre sociale arrangementer.   

➢ Alle forældre er velkomne til at komme med punkter til dagsordenen og bidrage med konstruktiv 

ros og ris, så klassens/gruppens udvikling sikres.  

➢ Til forældremøderne vil vi bestræbe os på, at en forældrerepræsentant for bestyrelsen være til 

stede. 

 

Vedtaget i bestyrelsen april 2016. Revideret oktober 2016. 



Handleplan 

 

➢ Forældremøder planlægges af lærere og pædagoger i samarbejde med forældrerådet. 

Forældrerådene er i samarbejde med lærere og pædagoger meget centrale aktører i planlægningen 

og gennemførelsen af forældremøderne. Det sikres, at forældrene får mulighed for at drøfte 

relevante emner på forældremøderne.  

➢ Forældrene kan påtage sig ansvaret for en hele eller dele af afviklingen af mødet 

➢ Der vælges forældreråd en gang om året. 

➢ Lærere, pædagoger og evt. forældreråd gør en indsats, hvis nogle forældre gentagne gange ikke 

melder sig til et forældremøde eller forældrearrangement. 

➢ Forældre er velkomne til at deltage i børnehus eller skole, når det er aftalt med pædagoger og 

lærere i forvejen. 

  

Børnehus 

➢ Der afholdes minimum et forældremøde i børnehuset i oktober måned 

 

Skole 

➢ Forældre til kommende skolebørn inviteres til orienteringsmøde om overgang fra børnehus til skole 

i januar måned.  

➢ Der afholdes minimum et forældremøde om året. Forældremøde i 0. og 1. årgang afholdes i 

august/september. Øvrige klassers møder afholdes, hvor det findes mest hensigtsmæssigt.  

➢ Det tilstræbes, at klasselærer, matematiklærer og skolepædagog/klubpædagog deltager i det 

obligatoriske forældremøde.  

➢ Bestyrelsens kontaktperson deltager i en del af det obligatoriske forældremøde. 

➢ Ekstra forældremøder afholdes efter behov, evt. i form af fyraftensmøde 

➢ Der vælges forældreråd en gang om året. 

➢ Det tilstræbes, at information om lærernes årsplaner, fag o.l. primært sker skriftligt i Min 

Uddannelse. 

➢ Klasselærer, skolepædagog og evt. matematiklærer deltager i et forældrearrangement om året. 
Læreres og pædagogers deltagelse i dette arbejde sker altid uden brugerbetaling, selv om der i 

øvrigt opkræves brugerbetaling 

➢ Der afholdes en fælles skolefest for elever og forældre en gang om året. 

 

 

Se også 

➢ Guide til forældreråd (hjemmesiden) 

 


