
 

 

 

Princip for forældremøder på  Anna Trolles Skole.   

 

 

Introduktion 

Det gode samarbejde kræver fysiske møder, hvor skole og hjem bogstavelig 

talt kan se hinanden i øjnene. Det er vigtigt med et stort fremmøde, så alle er 

med til at tale om klassens daglige liv og får mulighed for at følge med i 

klassens faglige udvikling. 

 

Mål 

 Forældremøder for alle klassens forældre er et vigtigt redskab til at sikre, 

at de enkelte klasser forbliver i en god udvikling både fagligt og socialt. 

Det er et fælles ansvar hos klasselærer og forældre, at forældremøderne 

bliver gode. 

 

 Forældremøderne sikrer inddragelse af forældrene i drøftelse og løsning 

af faglige og trivselsmæssige udfordringer i klassen. 

 

 Forældremøder sikrer, at forældrene kender de overordnede planer for 

de faglige og sociale arrangementer og aktiviteter, der iværksættes i 

klassen.  

 

 Forældremøder medvirker til at skabe et godt forældrefællesskab 

omkring klassen. 

 

 

 

Skolens ansvar. 

 

 Skolen skal afholde regelmæssige forældremøder, minimum to 

forældremøder om året og skolen er åben over for behovet for 



ekstraordinære forældremøder. Det kan f.eks. være i forbindelse med 

lærerskift, akutte problemer med mobning, manglende fremmøde eller 

andet. Der kan også holdes forældremøder uden lærerdeltagelse. 

 

 Det første forældremøde ligger i starten af skoleåret.  

 

 Skolen sørger for, at der på møderne er plads til såvel information som 

dialog med og mellem forældre. 

 

 Skolen sørger for at inddrage klassens kontaktpersoner. Dagsordenen, 

planlægning og gennemførelse af forældremødet laves i samarbejde 

mellem klasselærer og klassekontaktforældre. 

 

 Det er klasselærerens ansvar at kontakte klassekontaktforældrene vedr. 

dagsordenen – både i forbindelse med de ordinære forældremøder, men 

også når der er forældremøder på tværs af klasserne. 

 

 Klasselæreren sender invitation og dagorden til forældrene. 

 

 Mødet skal indkaldes i god tid og ligge på et tidspunkt, der giver flest 

muligt forældre chance for at deltage, og hvor der er problemfri adgang 

til skolen i forhold til alarmer m.m. Dog afholdes forældremøder inden 

for tidsrammen 06.00 - 17.00, på alle hverdage. 

 

 

 Der skrives i indkaldelsen præcist hvilken indgangsdør der kan benyttes. 

 

 Der er mødepligt for både indkaldte forældre og lærere. 

 

 Der vælges dirigent og referent ved mødets start. Der skal være tid til at 

komme dagsordenen igennem, og der udpeges en dirigent der sørger for 

at holde tiden, så alle punkter bliver gennemarbejdet. 

 

 

 

 



 

 

Forældrenes ansvar 

 Forældrene deltager i forældremøderne – der er mødepligt! 

 

 Forældrene bestræber sig på at bidrage konstruktivt på 

forældremøderne, så klassens faglige og trivselsmæssige udvikling 

sikres. 

 

 

 Klassekontaktforældrene spørger inden dagsordenen udarbejdes blandt 

forældrene, om der er vigtige emner, der skal løftes op på klasseniveau 

eller på tværs af klasserne - dette formidles videre til klasselæreren, som 

videreformidler til ledelsen. 

 

 Klassekontaktforældre og klasselærer koordinerer inden forældremødet 

bruttoliste for dagsorden. 

 

 Dette kan ske ved et formøde eller på anden vis. 

 

 De enkelte punkter på dagsordenen prioriteres i fællesskab, og der 

sættes tidsforbrug på hvert punkt, så det bliver nemt at styre tiden på 

mødet. Det sikrer, at mødet kommer rundt om alle vigtige aspekter af 

børnenes dagligdag, også de aspekter som klasselæreren og forældrene 

ikke selv oplever direkte. 

 

 På første forældremøde vælges to klassekontaktforældre og der vælges 

ligeledes en klassekassebestyrer. 


