
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAT 

 

Involvering af forældre på skolerne i Helsingør Kommune 

 

Et godt samarbejde mellem forældre og skole har stor betydning for, at skolerne 

kan skabe gode rammer for elevernes udvikling, læring og trivsel.  

 

Da skolestrukturen i Helsingør Kommune blev evaluereret i 2015, var en af anbefalingerne, at der 

bliver udviklet nye former for samarbejde mellem skoler og forældre. Derfor besluttede Børne- og 

Uddannelsesudvalget efterfølgende, at det skal undersøges, hvad kommunens forældre gerne vil 

involveres i på skolerne, og hvordan de ønsker at blive inddraget.  

 

Fra skoleåret 2017/2018 blev sidste del af omorganiseringen inden for de enkelte skoledistrikter 

implementeret, så der nu er etableret grundskole- og udskolingsafdelinger i Espergærde, 

Snekkersten og Helsingør. Derfor opfordres skolebestyrelserne til at gå i dialog med forældrene for 

at undersøge, hvad de ønsker at blive involveret i, og hvordan de gerne vil engagere sig.  

 

Forældreinvolvering kan være mange ting 

Der er forskel på Helsingør Kommunes skoler, når det kommer til størrelse, organisering, 

elevgruppe og elevernes alder.  

 

Det er vigtigt, at forældrene på de enkelte skoler oplever, at både form og indhold er relevant og 

værdiskabende. Derfor opfordres skolebestyrelserne til at afdække, hvilke typer temaer og 

involveringsformer forældrene er interesserede i.  

 

Til inspiration kan bestyrelsen eksempelvis afdække, om forældrene er interesserede i at involvere 

sig i følgende temaer:   

 

 Trivsel 

 Antimobning 

 Skolens værdier og leveregler 

 Fysiske rammer 

 Bevægelse i undervisningen 

 Lektiehjælp 

 Åben skole 

 Overgange (fra børnehave til 0. klasse, fra indskoling til mellemtrin, fra mellemtrin til 

udskoling og fra udskoling til ungdomsuddannelse) 

 Overordnede strategiske/politiske tiltag på skoleområdet/den enkelte skole 
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Desuden er det relevant at bede forældrene forholde sig til eksempelvis følgende 

involveringsformer: 

 

 Fast struktur med fx forældregrupper/forældreråd, som involveres med fast kadence om 

på forhånd definerede temaer.  

 Løs organisering, hvor der nedsættes ad hoc-grupper efter behov og interesse. 

 Involvering, hvor bestyrelsen eller skoleledelsen beder om input til at løse en konkret 

opgave eller udfordring. 

 Involvering, hvor forældre selv beskriver og udfolder temaer eller problemstillinger, de 

ønsker der bliver arbejdet med på skolen. 

 Involvering på henholdsvis skole- eller afdelingsniveau. 

 …  

 

Næste skridt - gennemførelse af undersøgelse af forældres ønsker til involvering  

Dialogen med forældrene forventes at foregå som workhops på de enkelte skoler i marts/april.  

 

Konsulenthuset Resonans og Helsingør Kommunes udviklings- og proceskonsulenter står til 

rådighed i forhold til at planlægge og facilitere dialogen med forældre. De vil hjælpe med sparring 

om og facilitering af workshops.  

 

Skoleledere og formænd for skolebestyrelserne bliver inviteret til et møde, hvor dialogaktiviteterne 

bliver planlagt.  

 

Tilbagemeldingerne fra forældrene bliver præsenteret for Børne- og Uddannelsesudvalget og 

danner baggrund for udvalgets drøftelse af, hvordan forældreinddragelsen på skolerne kan styrkes 

fremover. 

 

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Freya Sloth Hansen fra Staben for Læring: 

fsh08@helsingor.dk eller 25 31 27 79. 
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