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Princip for forældresamarbejde 

Mål for forældresamarbejdet 

Forældresamarbejdet skal støtte elevernes læring og trivsel.  

Forældresamarbejdet skal bygge på gensidig tillid mellem skole og hjem samt en løbende 

kontakt/dialog omkring det enkelte barn og den enkelte klasse.  

Fundamentet for et givende forældresamarbejde er et gensidigt højt informationsniveau mellem 

skolen og forældrene. 

Principper for samarbejdet 

Forældresamarbejdet bygger på en tæt, løbende kontakt og dialog omkring det enkelte barn og den 

enkelte klasse. I denne sammenhæng er klasselæreren en nøgleperson. Personalets varetagelse af 

forældresamarbejdet skal være præget af åbenhed og dialog, være løsningsorienteret og 

konstruktivt.  

Samarbejdet starter så snart eleven er indmeldt i skolen.  

Samarbejdets elementer er  

• Kommunikation omkring elevens trivsel og læring 

• Skole/hjemsamtaler hvor forældre - elev - lærer mødes 

• Forældremøder (informationer - debat - socialt samvær)  

• Klasseforældrerådsarbejde (debat – socialt samvær for elever og forældrene)  

• Informationer 

I samarbejdet er det altid væsentligt 

• At hverken forældre eller skole venter til skole/hjemsamtaler, hvis man mener, der er 

forhold, der skal drøftes for at en udvikling evt. kan vendes.  

• At forældrene kontakter skolen, hvis der er kriser i hjemmet, som påvirker barnets trivsel 

(sygdom, dødsfald, skilsmisse). Personalet kan på den måde langt bedre tage vare på barnets 

bekymringer og forstå evt. reaktioner fra barnet.  

Kommunikation:  

Kodeks for god kommunikation 

Da skriftlig kommunikation kan give anledning til fortolkning/misforståelser, er det vigtigt, at al 

skriftlig kommunikation holdes i en neutral tone, og at modtageren altid tager som en forudsætning, 

at der er en åben og ærlig hensigt med henvendelsen fra såvel skole som forældre.  

Det er vigtigt, at kommunikationen mellem skole og hjem tager udgangspunkt i gensidig tillid.  
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Mundtlig kommunikation  

• Personligt møde  

• Telefonsamtale 

Henvendelser kan ske indenfor lærernes arbejdstid, de nærmere rammer oplyses af den enkelte 

lærer til forældrene på Intra.  

Da lærerne/pædagogerne lægger deres arbejdstid mellem kl. 7 og kl. 17, vil der være dage hvor 

telefonopkald ikke når at blive besvaret på dagen. Læreren/pædagogen vil i disse tilfælde sikre at 

forældre bliver kontaktet hurtigst muligt efterfølgende.  

Skole/hjem samtaler holdes min. 1 gang om året - derudover efter behov. Se nærmere nedenfor. 

Forældremøder holdes mindst én gang om året. Se nærmere nedenfor. 

Skriftlig information 

Den skriftlige kommunikation mellem skole og hjem vil fortrinsvis ske via Intra.  

På Intra vil forældre kunne meddele fravær ved bla. sygdom mm. Nærmere aftaler omkring form 

mm meldes ud af klasselærerne.  

Elevplaner – udarbejdes og udgives via Intra 

Nyheder/informationer mv. fra klassens lærere/pædagoger lægges løbende på Intras opslagstavle. 

Skolelederen udgiver hver fredag et nyhedsbrev ”stort og småt” på Intra.  

Meddelelse til forældrene om barnets resultat i de nationale test sendes med eleven hjem. 

Karakterblade (8.-9.kl) sendes med eleven hjem – se nærmere i princippet om karaktergivning. 

På skolens hjemmeside www.saltumskole.dk kan man finde væsentlige praktiske informationer, 

ligesom siden bruges som blikfang for skolen. 

Skolens Facebookside bruges til at profilere skolen og til, at elever, forældre, familie og andre 

interesserede kan følge med i livet på skolen.  

Skole/hjemsamtaler  

Minimum 1 gang om året inviteres til skole/hjemsamtaler mellem den enkelte elev, forældre og 

lærere om det enkelte barns læring og trivsel i skolen. Lærerne i dansk og matematik vil som 

udgangspunkt være tilstede ved samtalen, og i 0.-3. klasse deltager endvidere kontaktpædagogen 

fra SFO. 

Datoer for samtalerne oplyses i god tid og tilmelding til samtalerne sker via Intra. 

Det forventes, at eleven deltager, medmindre andet er aftalt.  

http://www.saltumskole.dk/
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Samtalen tager ofte udgangspunkt i elevens elevplan. Elev og forældre får endvidere lejlighed til 

forud for samtalen at tilkendegive, hvis der er forhold, man ønsker drøftet, ligesom klasselæreren 

kan tilkendegive forud, hvis der er særlige emner, der ønskes drøftet.  

Forældre kan ved forespørgsel gennem klasselæreren få uddybet forhold i øvrige fag. 

Forældre kan efter behov bede om en samtale med en af faglærerne, eller faglærerne kan 
indkalde forældrene til samtale.  

I forbindelse med overgangen mellem førskolegruppe og 0. klasse holdes en overleveringssamtale 
mellem forældre, førskolepædagogen og kommende 0. klasseleder 

Forældremøder  

• I begyndelsen af skoleåret holdes tre forældremøder. Et for henholdsvis indskoling, 

mellemtrin og udskoling. Møderne indledes med en fælles del. Derefter holdes klassevise 

møder med deltagelse af lærerne i dansk og matematik. I 8. og 9. årgangs klassemøder 

deltager skolens UU-vejleder med et kortere oplæg. 

• Indholdet i fællesdelen vil bestå af bl.a. skolebestyrelsens årsberetning, gennemgang af 

skolens samværsregler og andre relevante og aktuelle emner fra ledelsen. Derudover kan 

der være andre fælles oplæg fra eksterne samarbejdspartnere eller fra skolens eget 

personale.  

Vejledende tidsplan: 

18.30-19.15: Fælles del 

19.15-21.00: Klassevise møder 

Øvrige forældremøder 

Klassens lærere/pædagoger kan efter behov indkalde forældrene til forældremøder. Disse møder 

vil oftest have karakter af kortere fyraftensmøder. 

Forud for indskrivning af elever til 0. klasse holdes i løbet af efteråret et orienterende møde med 

kommende forældre. 

SFO holder et informationsmøde for forældrene inden førskolegruppens start 1. april. 

Klasseforældreråd 

Forskning viser, at forældrene er afgørende for klassefællesskabet. Det har en stor positiv effekt på 

fællesskabet blandt eleverne i en klasse, hvis fællesskabet blandt forældrene også er godt. Derfor 

tænker vi, at forældrene blandt andet skal være involveret i trivselsarbejdet og det gode 

klassesammenhold ved at have et klasseforældreråd. 

Klasseforældrerådet vælges på forældremødet, der holdes i begyndelsen af skoleåret. 
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Forældremøde om ”Den gode klasse”. 

Klasseforældrerådet indkalder til og arrangerer mindst 1 årligt forældremøde ud fra materialet ”Den 

gode klasse”. Materialet er udarbejdet efter inspiration fra bl.a. PPR i Aalborg kommune. 

 Formål, temaer, procedurer og arbejdsgange er beskrevet i bilag.   

Eksempler på andre arbejdsopgaver kunne være  

• At være med til at udvikle et positivt socialt miljø for både børn og deres forældre.  

• At tage initiativ til sociale arrangementer med henblik på trivsel i klassen/forældregruppen. 

F.eks.: Julefester, sommerfester, klassefester, foredrag i klassen osv. Klasselærerne deltager 

i 1 forældrearrangement årligt. 

• At være kontaktforældre til skolebestyrelsen 

 

 

 

Vedtaget på skolebestyrelsens møde 31. oktober 2017 
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