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Princip for skole-hjem samarbejdet: 

 

Formål: 

Et gensidigt forpligtende og trygt samarbejde mellem forældre og skole, er afgørende for et 

vellykket skoleforløb. Med respekt for barnets udvikling finder vi det vigtigt, at såvel den enkelte 

elev som forældrene inddrages i evalueringen af elevens samlede udbytte af skolegangen (fagligt, 

socialt og dannelsesmæssigt). 

Dette for at sikre enighed og fuld opbakning om de mål, der formuleres af/for den enkelte elev. 

Det er vigtigt, at forældrene får reel mulighed for at få indflydelse på indholdet i såvel skole - hjem 

samtalerne som forældremøderne. Det er ligeledes vigtigt, at forældrene får mulighed for indblik i 

så mange sider af skolens hverdag som muligt. 

 

Fællesansvar: 

Som forældre og skole skal man tage ansvar og deltage aktiv i skole/hjem samarbejdet. 

”Et godt samarbejde” sikres bedst imellem to aktive parter”. Lærerne og forældrene opfordres til 

at gå i dialog med hinanden hvis der opleves et problem/udfordring. 

Indskolingen: 

For 0. 1. og 2. klasserne 

afholdes der én skole/hjem 

samtale om efteråret, og én 

skole/hjem samtale om 

foråret. 

I 3.klasserne afholdes der én 

skole/hjem samtale i løbet af 

efteråret. 

 

Mellemgruppen: 

For 4. – 6. klassene afholdes 

der én skole/hjem samtale i 

løbet af efteråret. 

 

Udskolingen: 

For 7. – 9. klasserne afholdes der 

én skole/hjem samtale inden 

juleferien. 

Her er der fokus på fagligheden. 

For 8. årgang afholdes en særlig 

UPV samtale 

(uddannelsesparathedsvurderings 

samtale). 
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Handlingsplan: 

 Et forældremøde pr. år/klasse. Forældrerådet kan inddrages i forberedelsen, herunder 
fastsættelse af dagsorden. Teamet omkring klassen or forældrene om at der er et team 
omkring klassen. 

 En individuel samtale pr. barn/år. Forældrene kan via Meebook/elevplan forberede sig 
med barnet. Forældrene opfordres til at komme med input til samtalernes indhold. 
Deltagerne til denne samtale er dansk og matematik lærerne. 

 Skolen sørger for, at der er afholdt elevsamtaler og udfyldt elevplan, inden der afholdes 
skole – hjem samtaler. 

 Skolen tilstræber at give forældrene fyldestgørende indsigt i, hvordan hjemmet kan støtte 
deres barns læring. 

 Samtalerne har en varighed af 15 – 20 min. 

 Forældre kan i særlige tilfælde ønske samtaler med andre faglærere. 

 Efter behov kan der tilbydes samtale nummer to. 

 Tidspunktet for skole/hjem samtalerne foregår som udgangspunkt indtil kl.17:00, i særlige 
tilfælde kan samtalerne finde sted efter kl. 17:00 

 Der placeres to åbent hus dage om året, hvor forældre kan få indblik i hvordan den daglige 
undervisning foregår. Ledelsen placerer disse dage efter principielle aftaler på et 
pædagogisk møde. Datoerne fremgår af skolens hjemmeside og på Facebook. 
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