
 

 

 SKOLEBESTYRELSEN 

Princip nr: 1 

Skoleår: 2016-17 

Princip vedrørende: Samarbejde mellem skole og hjem 

 

Formål:        

 

Formålet med skole/hjem samarbejdet er at sikre, at skolen og 

forældrene i samarbejde tager ansvar for, at der skabes en gensidig 

tillid og respekt mellem skolen, forældrene og eleverne, for 

herigennem at understøtte det enkelte barns trivsel, dannelse og 

faglighed. 

 
 

 

Indhold: 

 

Mål: 

 Skolen har et højt informationsniveau 

 Der er tillid mellem lærer og forældre og mellem lærer og elever 

 Der afholdes skole/hjem samtaler, som giver forældre og elever et 

fyldestgørende billede af barnet faglige standpunkt og trivsel og 

understøtter elevplanerne 

 Der sikres dialog mellem lærer og forældre i forhold til fastsættelse 

og opnåelse af elevens faglige og sociale mål 

 Skolen og hjemmet er forpligtet til hver især at udtrykke 

forventninger til sig selv og hinanden for herigennem at kvalificere 

arbejdet med at sikre fortsat udvikling hos det enkelte barn og 

klassen som helhed 

 

 
Skolens ansvar: 

 

 Der afholdes minimum 2 skole/hjem samtaler om året på hvert 

klassetrin fra 0. – 3. klasse 

 Der afholdes 1. skole/hjem samtale om året for hvert klassetrin fra 4. 

– 9. klasse, men der afholdes behovssamtaler efter anmodning fra 

enten skole eller hjem 

 Der afholdes minimum 1 forældremøder i hver klasse på hver årgang  

 Der vælges hvert år 2-4 kontaktforældre i hver klasse 

 Der afholdes minimum 2 kontaktforældremøder med klasselæren og 

én anden lærer om året 

 Ledelsen udsender så vidt muligt et månedligt nyhedsbrev 

 Skolen tilstræber en god omgangstone på skolen 

 Skolen sikrer, at forældrene får en fyldestgørende viden om elevens 

udvikling i alle fag hvert år fx i forbindelse med skole/hjem 

samtalerne 

 Skolen afholder et velkomstarrangement for de kommende 1. maj 

børn 

 Skolen sikrer, at nye elever der starter i løbet af et skoleår modtager 

en velkomstpakke 



 

 

 Skolen tilstræber, at skolens hjemmeside er opdateret 

 Skolebestyrelsen arrangerer hvert år minimum ét møde med alle 

kontaktforældrene med aktuel orientering og eventuelle debatoplæg 

 Skolebestyrelsen er så vidt muligt repræsenteret ved 

introduktionsmøder og skolestartsmøder 

 Skolebestyrelsen deltager ved forældremøder efter behov 

 Kommunikationen med hjemmet følger skolens kommunikationsplan 

 

 
Forælderens ansvar: 

 Kommunikationen med skolen og andre forældre følger skolens 

kommunikationsplan 

 Forældrene forbereder sig til skole/hjem samtalerne sammen med 

eleven bl.a. ved at gennemgå elevplanerne 

 Forældrene læser nyhedsbreve og andre informationer fra skolen 

 Forældrene tilstræber  

o en god tone i forhold til lærere og ledelsen på skolen  

o at deltage i skole/hjemsamtalerne 

o at deltage i forældresamarbejde i klasserne fx som 

kontaktforældre eller andet 

o at deltage i forældremøderne 

 

 

 
 

 


