ØSTERMARKSKOLEN
Østre Boulevard 41, 9600 Aars
Tlf.: 9966 8855 Mail: oestermarkskolen@vesthimmerland.dk

Princip for skole og hjem samarbejdet
Formål: Et gensidigt forpligtende og trygt samarbejde mellem forældre og skole.
Skolens forventninger til forældrene:
-

At eleverne møder til tiden og er undervisningsparate.
Forældrene deltager aktivt i skole og hjem samarbejdet.
Forældrene deltager i skole og hjem samtalerne og forældremøderne.
Forældrene opfordres til at deltage i deltage i fælles arrangementer for barnets klasse, der
er arrangeret af skolen.
At forældrene holder sig ajour med de ting, der bliver informeret om på Aula.
At forældrene informerer skolen, hvis der sker ændringer i livet, som kan have en
betydning for elevens skolegang.
At forældrene kontakter klasselæreren eller faglæreren ved mistanke om mistrivsel eller
andre problematikker

Forældrenes forventninger til skolen:
-

Bliver præsenteret for nye lærere på førstkommende forældremøde eller på AULA.
Får indblik i temaer man arbejder med i klasserne.
Modtager information om generel trivsel i klassen.
Man bliver kontaktet af skolen/SFO hvis der opstår en problematik eller uheld i forhold til
ens barn.
At der laves status på eleplaner.
At man bliver kontaktet ved mistanke om mistrivsel eller andre problematikker ved ens
barn.
At man bliver kontaktet, hvis der sker et uheld i skolen eller SFO.

Fælles ansvar:
-

Skabe et godt samarbejde.
Både skole og forældre skal sikre sig, at ens barn trives.
Gå i åben dialog, hvis der opleves et problem eller udfordring.

ØSTERMARKSKOLEN
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Åbent hus arrangement:
Der er mulighed for at deltage i den almindelige undervisning 2 gange om året. Det vil være i
oktober og marts måned. Den mere præcise dato vil blive meldt ud fra skolens side på Aula i
starten af skoleåret. Det vil også fremstå i kalenderen på skolens hjemmeside, og bliver meldt ud i
begyndelsen af skoleåret..
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