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Forældreaftaler 0. - 5. kl. 
 

Aftalen bør revideres én gang årligt – evt. på det første forældremøde i hver årgang. De afsnit, der 
ikke er relevante overspringes.  
 
__________.klasse på skole:_______________________________________, den _____________ 
 
Vi aftaler hermed følgende regler for klassen:  

 
Fødselsdage  
 
Holdes i klassen_____ Holdes hjemme_____ Holdes ude (Jesperhus, badeland m.v.) _____. 
Holdes om eftermiddagen_____. Holdes om aftenen_____. Varighed:_________. 
Fødselsdagsfester kan være rene pige/drengefester eller med hele klassen. Det er ikke i orden at 
”plukke” i klassen, når der inviteres til fødselsdag. Enig_____ Uenig_____. 
Gaver til fødselsdag må maks. Udgøre en værdi af: ______kr.  
Bemærkninger:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

Mobiltelefoner og legetøj i øvrigt                                                                   
 
Er det i orden at medbringe legetøj i klassen? Ja:_____ Nej:_____. Hvis ja, hvilke regler opstilles 
der i klassen 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 
 
Hvilke regler opstilles der i klassen for brug af mobiltelefoner? F.eks. vedr. SMS-trafik, 
videresendelse af billeder, sprogbrug o.s.v. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 
 
 

Chat og computertid 
 
Vi er blevet enige om følgende regler, når man chatter med vennerne: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 
 
Vi er blevet enige om følgende vedrørende online chat med ”fremmede”: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 
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Vi har talt om, at en computertid på:_________ min. per dag er rimeligt på nuværende tidspunkt.  
Påklædning 
 
I klassen er vi enige om, at elevernes påklædning ikke skal virke stødende, udfordrende eller 
provokerende på andre. For drengenes vedkommende kan følgende påklædning have en forkert 
indvirkning på andre: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 
 
For pigernes vedkommende kan følgende påklædning have en forkert indvirkning på andre: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 
 
 

Sprogbrug og socialisering 
 
Som forældre har vi ansvar for, at vores børn har et ordentligt sprog. Sammen med skolen vil vi 
arbejde for, at eleverne i klassen taler pænt til hinanden og behandler hinanden på en anstændig 
måde, så alle føler sig tilpas i klassen. Mobning tolereres ikke. Enig____ Uenig____ 
Bemærkninger:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 
 
 

Fritid 
 
Hvis børn i klassen vil lege sammen laver vi følgende aftale: 
Hvordan informerer vi hinanden, så vi ved, hvor børnene er: 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 
 
Aftaler om kørsel: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 
 
 
Komme-hjem-tidspunkter og sengetider:  
Børns komme-hjem-tidspunkter om aftenen er ofte et diskussionsemne i hjemmet. Det kan derfor 
være gavnligt for forældre at vende dette emne med andre forældre.  
Hvilket tidspunkt er et ”rimeligt” komme-hjem-tidspunkt. 
 
Til hverdag:_______________   Fredag/lørdag:__________________ 
 
Bør være i seng:   Til hverdag:___________________      Fredag/lørdag:_________________. 
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Bemærkninger:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 
 

Desuden lover vi hinanden:  
 At alle parter viser tillid til hinanden i forhold til at overholde denne aftale. 

 

 At børnene ikke overnatter hos hinanden uden en forhåndsaftale blandt forældre. 
 

 Det er i orden, at vi viser grænser overfor hinandens børn i forhold til de regler, der findes i 
værtsfamilien. 
 

 Hvis nogen af os oplever situationer, som undrer os over eller er i tvivl om, henvender os til 
hinanden. 

 

 Forældrene har det endelige ansvar og skal derfor altid have besked, (også fra 
klasselæreren) hvis der opstår rygter eller bekymringer omkring et barn.  

 

 Denne aftale revideres hvert år. Næste gang den____________________ 
 
Andet:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 
 
 
 
Underskrifter: 
 
 
 
__________________________________ ____________________________________ 

På skolens vegne    På forældrenes vegne 


