Sådan modtager vi
forældre til nye børn i
klassen
Når der kommer et nyt barn i klassen, kommer også nye
forældre i forældregruppen. Klassens forældreråd kan spille
en vigtig rolle for at forældre til nye børn føler sig velkomne
og hurtigt bliver en del af forældresamarbejdet.
Derfor …
En forældre-til-forældre
henvendelse hjælper de
nye forældre hurtigere til
rette i forældregruppen.

Det kan være svært at være ny i en klasse. Også for de nye forældre, fordi
forældrene mødes så sjældent.
Få her en guide til, hvordan I nemt kan invitere nye forældre med i samarbejdet.

Gør også lidt særligt for at byde det nye barn indenfor
Når forældrene føler sig
velkomne blandt andre
forældre smitter det af på
børnenes trivsel og måde
at være sammen på.
Det skaber tryghed i hele
forældregruppen at man
kender hinanden og
hinandens børn.



Gå over og hils på barnet og fortæl, hvem du er forælder til.



Sørg for at invitere det nye barn hjem, så det hurtigt bliver en del af
klassefællesskabet.



Forvent, at du som forældre skal tage initiativet til dit barns første
legeaftale med det nye barn.



Opfordr de nye forældre til at sende lidt information ud om deres barn.



Gør ekstra meget for at få den nye familie med til jeres næste
arrangement.
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Trin for trin til modtagelse af nye forældre


Klasselæreren giver forældrerådet besked, når der kommer en ny elev i
klassen



Klasselæreren sørger for, at de nye forældre får al relevant information
 Folderen ”Sammen om trivsel” som ligger på Forældrefiduser.dk/folder
 ”Når konflikten opstår – en miniguide” som ligger på
Forældrefiduser.dk/konflikt



Forældrerådet samler de informationer, som er relevante og aktuelle
 Oversigt over klassens kommende arrangementer
 Evt. fordeling af Aktivitetsgrupper og information om hvilken gruppe
forældrene kommer i. Læs om metoden på
Forældrefiduser.dk/aktivitetsgrupper
 Fordeling af legegrupper og information om den gruppe, som den nye
elev kommer i. Læs om legegrupper på
Forældrefiduser.dk/legegrupper
 Evt. tildeling af en eller to forældrebuddies. Læs om ordningen på
Forældrefiduser.dk/buddy
 Kontaktkatalog, hvis I har lavet det. Her skal I også huske at få
informationer fra den nye familie med i kataloget. Læs mere på
Forældrefiduser.dk/kontaktkatalog



Forældrerådet laver aftaler med de øvrige forældre, hvis det er relevant
 Sørger for at en fra Aktivitetsgruppen inviterer nye forældre med.
 Sørger for at en fra legegruppen inviterer den nye elev med.
 Sørger for at en evt. forældrebuddy kontakter de nye forældre.



Vælg en fra Forældrerådet, som skriver en varm velkomsthilsen til den
nye elevs forældre, fx via ForældreIntra..
 Send også listen over relevant information og fortæl hvem der
kontakter dem ang. fx Aktivitetsgruppe, legegruppe eller andet.
 Opfordr evt. familien til at fortælle lidt om sig selv og barnet via
ForældreIntra. Fx interesser, særlige behov, kæledyr, søskende osv.



Vælg en fra forældrerådet, som ringer lidt tid efter, at de nye forældre har
modtaget jeres velkomsthilsen. Det er langt mere personligt og får de nye
forældre til at føle sig mere velkomne. Samtalen kan fx handle om:
 Dig, dit barn og din rolle i forældrerådet.
 Et par gode historier, der giver et billede af klassen og dens
sammenhold.
 Spørgsmål om hvordan det har været for barnet og forældrene at
starte op i den nye klasse.
 Om forældrene har læst jeres velkomsthilsen og om det har givet
anledning til spørgsmål.
 Næste arrangement, som forældrene står for, og at alle glæder sig til
at hilse på både barn og forældre.
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