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   Dato:  

 Principper for samarbejdet mellem skole og hjem. 
 
Formål:  
 
- Vi vil have en tæt kontakt mellem skole/sfo og det enkelte barns hjem i 

en anerkendende og tillidsfuld dialog. 
- Vi vil skabe et gensidigt forpligtende samarbejde mellem skole og hjem, 

hvor forældrene aktivt indgår i skolearbejdet. 
- Vi vil have et højt kommunikationsniveau. 
 
 
Handling: 
For at skabe helhed i barnets skole- fritids- og hjemmeliv skal der være: 
 
Tæt kontakt 
Der afholdes mindst et forældremøde i hver klasse. På møderne i 0. – 3. kl. 
deltager både pædagoger og lærere. 
 
Der afholdes mindst 2 skole-hjem samtaler årligt. Herudover forventes det 
at både personale og forældre tager kontakt efter behov. 
 
På skoleårets første forældremøde præsenteres eventuelle nye ansatte, og 
der deltager en kontaktperson fra skolebestyrelsen. 
Forældrene i de enkelte klasser vælger kontaktforældre og forældreråd. 
Kontaktforældre deltager aktivt i arrangementer 1 – 2 gange årligt, samt et 
årligt møde for alle forældre, hvor skolebestyrelsen fremlægger sin årsbe-
retning. 
 
Gensidigt forpligtende samarbejde 
Teamet omkring klassen opstiller i samarbejde med eleverne klassens soci-
ale regler. Ligeledes afstemmes forventningerne forældre og personale 
imellem med henblik på det forestående samarbejde.  
 
I elevplanen informeres forældrene omkring deres barns faglige, sociale og 
personlige udvikling. Dertil afstemmes, hvordan forældrene konkret kan 
støtte sit barns udvikling. 
 
Forældrene og andre pårørende tænkes ind som ressource i forhold til års-
planen som f.eks. hjælpere ved projektarbejde, foredragsholdere om speci-
fikke emner og praktiske hjælpere.  
 
Højt kommunikationsniveau 
Klasselærerne skriver løbende nyhedsbreve med aktuelle og relevante op-
lysninger om undervisningen og planlagte aktiviteter i henhold til den en-
kelte afdelings tilgang til fx ugebreve og kommunikation til hjemmet. Der 
informeres løbende om klassens trivsel og læring.  

 



Skoleledelse orienterer løbende på skoleintra om nyheder af almen karak-
ter. 
 
I starten af hvert skoleår skriver skolelederen ud til skolens forældre om 
det kommende skoleår. Den enkelte afdelingsleder for hhv. indskolingen, 
mellemtrinnet, udskolingen og A-gruppen informerer løbende afdelingens 
forældre om personaleændringer og andre tiltag med almen interesse. 
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Claus Thiel Sørensen   Martin Bork Sørensen 
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