
Katalog over relevante temaer på årgangene – inspirationsliste til kontaktforældre 
 
Kataloget blev udarbejdet første gang på baggrund af et dialogmøde mellem bestyrelse og 
kontaktforældre i oktober 2017. Tanken er at det bliver et levende dokument, der løbende 
udvides med relevante emner og aktiviteter, baseret på gode erfaringer blandt 
kontaktforældrene. Det ligger på ForældreIntra under ’Dokumenter’. Hvis man har en tilføjelse, så 
kan det sendes til Susanne på sua@rudersdal.dk . Så tager bestyrelsen det op på førstkommende 
møde og tilføjer det til kataloget. 
 
 
0-1 årgang 

• Legegrupper er gode/vigtige for børnene 

• Være aktive i forhold til sociale aktiviteter i 0. (både for børn og voksne, og kun for voksne) 
mens der kan drosles lidt ned i starten af 1 

• Mødre og fædre arrangementer – brug evt. til at få set lidt af Birkerød 

• Fødselsdage: hvordan er vores aftaler om gaver, om hvordan man forholder sig og kan 
agere, hvis børn er kede af det m.m. til fødselsdage. 

• Eksempler på gaveordninger er 
o Ingen gaver 
o Ingen købte gaver men tegninger o.l. hvis man har lyst 
o Gaver under et vist beløb 
o Fællesgave fra klassen under et vist beløb hvor den der har modtaget gave køber til 

den næste (enten som samlet klasse eller delt drenge/piger) 

• God ide at prioritere lidt tid i hentesituationer, hvor man kan nå at tale sammen forældre-
forældre. 

• Vigtigt at blive gode til at drøfte og takle problemstillinger som fødselsdagsgaver – 
grundlaget for gode respektfulde drøftelser senere i elevernes skoleliv skal lægges her 

• Forældrefester/arrangementer kan være gode til at få et godt forhold indbyrdes, som i de 
store klasser kan gøre samarbejdet om elevernes liv, fester m.m. nemmere 

• Evt. lave arrangementer på tværs af årgangen – fx årgangsfest 

• Nogen har haft succes med at starte en Facebook side i de tidlige år som så senere giver en 
lang historik der binder klassen sammen 

• Der kan være udfordringer med forældre der ikke kan dansk eller ikke bruger intra. 
Forskellige tiltag har været brugt 

o Printe vigtige beskeder fysisk ud 
o Bruge en SMS ordning 
o ”Adoptions/mentor”-ordning for de familier, der ikke kan dansk eller har brug for 

en ekstra hånd, så de bliver inddraget i klassens sociale liv.  
 
2-3 årgang  

• Vigtigt at tale om brug af sociale medier – sprogbrug m.m. Være orienteret i forhold til, 
hvordan børnene bruger dem – følg aktivt med i hvordan de bruges og til hvad. 

• Vigtigt at arbejde med den gensidige respekt for kammerater og voksne 

• Dyrke sociale aktiviteter som klassens gode historier 

• Forældrefester 
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• Vigtigt med forældresamarbejde 

• God succes med årgangsfester for børnene 
 
4-5 årgang 

• Årgangsfest/sociale arrangementer, så de allerede lærer hinanden at kende her. 

• Brug af sociale medier – gerne foredragsholdere ud til børn og forældre, der kan oplyse og 
informere om, hvordan det er sundt at forholde sig. 
 

6-7 årgang 

• God ide at begynde at holde kontaktforældremøder på tværs af årgangen ind i mellem 

• Fokus på at fastholde forældrenes sammenhold og integration af nye 

• Ved sammenlagte klasser – det er særligt vigtigt at have fokus på forældrenes fælles 
aktiviteter og drøftelser. 

• SSP-aktiviteter om alkohol. Det er en god ide at være på forkant 

• Fokus på elevernes trivsel og mobning 

• Ungdomsskolen / Ung i Rudersdal – Fælles fester  

• Man kan godt uddelegere planlægning af sociale aktiviteter til andre forældre 
 
8-9 årgang 

• Forældrefester 

• Fælles aktiviteter for børnene – inddrag børnene i planlægning, de kan og vil gerne selv 

• Lav mad med børnene, så hører man hvad der foregår 

• Lav hyggegrupper – men det kan være svært pga. forskellige interesser 

• Alkoholpolitik 

• Samarbejde på tværs af klasser 

• Drejebog for Blå mandag 

• Pubertet mm., der er stor forskel på, hvor hurtigt børnene udvikler sig, det skal der tages 
hensyn til 

• Bevar forældreengagementet 


