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FORÆLDREBANKEN PÅ  
ENGESVANG SKOLE 

 

Har du lyst til at bidrage med egne  
kompetencer til dit barns skoledag? 

 
Alt kan have interesse: 

 
 
 

 
 
 

 
 

Hvorfor har vi brug for dig? 
Personalet kan bruge forældrebanken som inspiration 
til nye emner, hvor du som forældre kan byde ind med 

ny viden. 
 

Læs mere om tanken bag forældrebanken på bagsiden 
af denne folder eller kontakt dit barns kontaktvoksen. 

 
Vi håber at høre fra dig! 

 
Venligst  

Skolebestyrelsen 



Hvorfor Forældrebank? 

I som forældre kan bidrage til skoledagen. Vi håber derfor, at I kunne have lyst til at bidrage 

med lige netop jeres kompetencer på jeres børns skole. På den måde får vi etableret et 

tættere samarbejde mellem skolen og lokalområdet, mellem skolen og erhvervslivet og 

mellem skolen og jer forældre. Alt sammen med det mål, at øge kvaliteten af 

undervisningen. 

 

Forældrebanken er et samarbejde med forældre og andre familiemedlemmer, der stiller 

deres evner og ressourcer til rådighed for skolen. Til stor gavn for børnene, som ud over et 

frisk pust udefra, får lov til at opleve andre verdener og mennesker på tætteste hold. 

 

Hvad er en Forældrebank? 
En Forældrebank er en oversigt over ressourcer hos forældrene, som skolen kan trække 

på. Det kan være i undervisningen eller i andre sammenhænge. Forældrebanken er 100 % 

frivillig og må ikke opfattes som et pres for forældrene. Den er blot en mulighed for at bruge 

lidt af sit mentale eller fysiske overskud i en god sags tjeneste – nemlig uddannelsen og 

dannelsen af vores børn. 

Læreren har ansvaret for undervisningen og er til stede. Tidsrammen aftales med læreren. 

 

Hvem kan tilmelde sig Forældrebanken? 
Enhver type af viden, erfaring og kunnen kan bruges. Det vigtigste er, at du har lyst til at dele 

det med børnene. Det er også en muligt at skrive kontaktoplysninger på bedsteforældre o.a. 

 

I forældrebanken kan du fx byde ind med: 
 Har du spændende fritidsinteresser, du brænder for at fortælle andre om? 

 Er du god til at danse eller spille musik? 

 Er du håndværker og kan fortælle om dit fag? Kan du fx tilbyde virksomhedsbesøg? 

 Har du spændende fortællinger om kulturen i andre lande? Eller lave mad fra andre 

lande? 

 Arbejder du med dyr og har lyst til at fortælle herom? 

 

Hvornår bruges forældrebanken? 
Lærerne og pædagogerne kan bruge forældrebanken som inspiration til nye emner, hvor 

forældrene kan tilføre nye synsvinkler og specialviden. 

Ordningen er fuldstændig frivillig, og du kan til en hver tid slette dit navn fra listen igen. Du 

forpligter dig kun i det omfang, du har tid og lyst. Ønsker du kun at hjælpe i dit barns klasse, 

er dette også en mulighed. 

 

Hvordan opbevares de personlige oplysninger? 
Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt. Kun lærere og pædagoger med tilknytning til 

skolen har adgang til oplysningerne. 

 

Hvordan? 
Du tilmelder dig ved at skrive eller kontakte dit barns kontaktvoksen. Det er vigtigt, at du 

informerer om: Emne (hvad kan du tilbyde), målgruppe (hvilket klassetrin) og dit navn og 

telefonnummer. 

 

Vi håber på, at rigtig mange af jer skriver jer ind i Forældrebanken. 

 

Venlig hilsen Skolebestyrelsen  



 

 

SEND DINE 

OPLYSNINGER TIL 

DIT BARNS  

KONTAKTVOKSEN 

 


