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Skole-hjem samarbejde 
 

Dialog mellem skole og hjem 

 
Lærerne skal være løbende informative via forældreintra og Min Uddannelse. Forældrene skal 

ligeledes informere mentoren vedr. særlige hændelser i hjemmet der kan have indflydelse på 

ens barns skoledag. 

 

Mentorer og faglærere skal informere forældrene om hvordan de giver lektier for, så 

forældrene kan bakke op om at barnet får lavet sine ting og møder forberedt til 

undervisningen. 

 

Ledelsen vil i løbet af skoleåret informere forældregruppen via hjemmeside og forældreintra 

 

 

Forældremøder 

 
For 1-9. årgangs forældre afholdes der i 1. kvartal af skoleåret et forældremøde.  I 0. klassen 

afholdes der et forældremøde i oktober måned. Tidspunktet for forældremøderne meldes ud 

mindst 1 måned før, så alle forældre får mulighed for at deltage.  

 

Forældremødet starter typisk med en fælles samling af hele fasen eller årgangen, 

repræsentanter fra ledelse og skolebestyrelse kan tage del i den fælles opstart af 

forældremødet.  

 

Indholdet af forældremødet fastsættes af fasens/årgangens lærere, og der afsættes tid til valg 

af forældreråd og tid til dialog hvis forældrerådet har noget de gerne vil have at klassens 

forældre skal drøfte.  

 

Der er mulighed for afholdelse af flere forældremøder. Det kan være klassens trivsel, 

planlægning af særlige sociale tiltag, lejrskoler, hytteture eller andet der kan være grund til at 

afholde flere forældremøder. Det kan desuden også være at det kun er dele af forældregruppen 

der indkaldes til forældremøde, f.eks. kun forældregruppen til pigerne eller drengene. 

 

Der er mulighed for at årgangens lærerteam kan få sundhedsplejersken, SSP-konsulenten eller 

andre til at holde et oplæg på det fælles forældremøde, emnerne kan være legegrupper, 

teenageudfordringer, sundhed, alkohol og euforiserende stoffer.  
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Skole-hjem samtaler 

 
Forældre og elever på 0.-6. årgange inviteres til to årlig samtale med klassens dansklærer, 

matematik lærer eller mentor om barnets udbytte af undervisningen, elevens trivsel og 

fremadrettet mål for eleven. De årlige samtaler tilstræbes at ligge i løbet af november og 

marts/april måned. 

 

Eleverne på 8.-9. årgang får hjemsendt meddelelse om standpunkt tre gange om året. Desuden 

vurderes arbejdsindsatsen i de prøveforberedende fag. Den obligatoriske projektopgave i 9. 

klasse bedømmes med en skriftlig udtalelse og karakter. 

 

 

Samtaler i udskolingen 

 
Samtaler i udskolingen foregår på samme måde som på resten af skolen i efteråret. Skolen 

inviterer derudover 1 gang om året til samtaler for 7. – 9. årgang, hvor det er muligt at tale 

med to af klassens lærere efter eget valg, hvilket betyder, at det også her vil være muligt at 

tale med faglærere.  

Forældre og elever kan ikke forvente at komme til at tale med alle faglærerne.  

Samtalerne vil finde sted i løbet af marts/april måned. 

 

 

Sociale arrangementer 

 
Der kan gennemføres et socialt arrangement om året på skolen i de enkelte klasser/årgange. 

Dette arrangement skal ske på initiativ af forældrerådet og med inddragelse af mentorerne. 

 

Udover dette opfordres der til at afholde flere sociale arrangementer for at styrke børnenes 

relationer og trivsel. Det kan være f.eks. fædre/drenge aktiviteter i weekender, 

overnatningsture med forældre/børn eller lign. 

 

 

Åbent hus dage 

 
Skolen inviterer til et antal åbent hus dage i løbet af et skoleår. Der vil være 3 dage hvor man 

som forældre kan tilmelde sig via intra og deltage i den normale / almindelige undervisning, 

udover dette vil man som pårørende til barnet kunne deltage i skolernes motionsdag, spil-

dansk dagen, klippeklistre, arbejdsdag i aug/sep, samt kirkebesøget før jul. 

På disse åbent hus dage forventes de fremmødte forældre at være aktive og deltagende i 

lektionerne / aktiviteterne, og gå til dagen med en positiv tilgang. Man er som forældre 

velkommen til at tilbyde sin assistance i undervisningen. 
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Velkomst til skolen 
 

Nye forældre får en telefonisk henvendelse fra kontoret, som også sørger for velkomstbrev, 

skema og telefonliste på elevens nye klasse/årgang. 

 

Forældrerådet opfordres til at kontakte de nye forældre og kan evt. bruge det velkomstbrev 

skolebestyrelsen har udarbejdet, til at fortælle eleven og forældrene om de aftaler og 

traditioner der er. 

 

De nye forældre modtager materiale med kode og vejledning vedr. forældreintra fra skolens 

kontor. 
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