Principper for skole-hjem-samarbejde:
Skolen og forældrene samarbejder om ansvaret for det enkelte barns faglige, sociale og personlige udvikling. En
god skoledag hviler på et åbent og engageret forældre-/familiesamarbejde.
Forældre:
Forældrene hjælper og støtter deres børn i at møde til tiden om morgenen, sørger for mad og at skoletasken er
pakket. Forældre skal i videst muligt omfang deltage i de faglige og sociale arrangementer, der afholdes på
skolen.
Skolen:
Skolen arbejder for, at forældrene involverer sig i deres barns skolegang. Skolen skal arbejde for, at
forældrene ved, hvordan de bedst muligt understøtter deres barns skolegang.
Den primære kontakt er imellem forældre, elever og klasseteamet. Klasseteamet består af de lærere og
pædagoger der har flest timer i klassen. Der holdes jævnlige samtaler med den enkelte elev, hvor der er fokus
på elevernes trivsel og faglige udvikling.
Møder (det kunne f.eks. være):
Skole-hjem-samtale: Her drøftes primært elevens faglige standpunkt
Forældremøde: For klassens forældre
Trivselsmøde: Her kan både elevens faglige, sociale og personlige udvikling drøftes.
Netværksmøde: Møde for netværket omkring eleven. Ekstra møde i forbindelse med eventuelt særlige
udfordringer.
Revisitationsmøde: Lovpligtigt møde, hvor elevens trivsel og udvikling i forhold til kommende skoleårs
skoleplacering drøftes.
Beskrivelse:
Der afvikles samtaler efter behov. Samtalerne gennemføres som åbne samtaler hvor såvel lærere, pædagoger,
elev og forældre kan tage initiativ til en samtale. Klasseteamet planlægger og aftaler selv samtalernes konkrete
tilrettelæggelse. Alle hjem skal tilbydes minimum to skole-hjem-samtaler pr. skoleår. Som udgangspunkt
deltager elever fra mellemtrinnet og udskolingen i mindst en skole-hjem-samtale om året. Herudover afholdes
der trivselsmøder m.m.
Der udarbejdes en status-/handleplan for hver elev, som forelægges forældrene forud for det årlige
revisitationsmøde, hvor elevens lærere og pædagoger, psykolog og faglig leder deltager.
Der afholdes minimum et forældremøde pr. skoleår hvor der drøftes aktuelle samt overordnede temaer.
Psykologer, socialrådgivere, UU-vejledere og ledere kan deltage efter behov.
Ugeplaner samt løbende dialog foregår som udgangspunkt via Forældreintra, Telefonsamtaler, sms m.m. aftales
med klasseteamet.
Medlemmerne fra skolebestyrelsen deltager på skift i årets første forældremøde i alle afdelinger. Derudover
vil forældrene på initiativ fra skolebestyrelsen blive inviteret til et par cafeaftenener i løbet af året.
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