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Formål:

At skabe et velfungerende samarbejde omkring det
enkelte barns trivsel og skolegang

Samarbejde
mellem forældre og
skole

Samarbejde mellem forældre og skole foregår som:
- Samtaler om det enkelte barn
- Arrangementer/møder for den enkelte klasse
- Fællesarrangementer for hele forældrekredsen






Generelt







Skolehjemsamtaler
– forældremøder




Det forventes at alle – både forældre, pædagoger samt
lærere deltager aktivt i samarbejdet omkring det enkelte
barns trivsel og skolegang
Klasselærerne er de centrale personer i kontakten
mellem skole og hjem.
Klasselærerne eller kontaktpædagogen tager initiativ til
forældremøder og samtaler om det enkelte barn.
Skole og SFO samarbejder om skole/hjemsamarbejdet
omkring eleverne i indskolingen
Ved tidlig SFO start har kontaktpædagogerne ansvaret
for forældresamarbejdet
SFO deltager i forældresamtaler/møder på alle klassetrin
i fase I.
Det forventes at forældrene deltager i møder, samtaler
og arrangementer om deres barns trivsel og skolegang
samt informerer skolen/SFO omkring forhold der påvirker
deres barns trivsel
Der afholdes et forældremøde og to samtaler pr. klasse i
0. til 7. kl. Der kan afholdes flere
samtaler/forældremøder efter behov
I 8. og 9. klasse afholdes et forældremøde samt en
samtale. Der kan afholdes flere samtaler/forældremøder
efter behov.
Der afholdes et åbent hus-arrangement i januar samt et
forældremøde i slutningen af 6. klasse på Sindal skole for
alle kommende 7. klasses forældre – brobygning.
Eleverne inddrages i skole/hjem- samarbejdet, hvor det
skønnes hensigtsmæssigt.



Forventninger / spilleregler for klassen afklares og
nedskrives på forældremøde og evalueres på første
forældremøde hvert år.



Der opfordres til at der på alle klassetrin dannes
klasseforældreråd. Deres opgave er at arbejde aktivt
med klassens trivsel.



Der afvikles ”Åbent Hus” arrangementer på skolerne i
løbet af skoleåret – enten som faste dage eller som
invitation til at overvære undervisningen i løbet af
skoleåret. I det sidste tilfælde melder forældrene ind,
hvornår de påtænker at komme.



Der udsendes en elevplan om året. Elevplanen indeholder
et afsnit, som beskriver en handleplan for skoleåret.



Der etableres efter behov ad hoc møder i relation til det
enkelte barn trivsel og skolegang, hvor forældre,
pædagoger, lærere, ledelsen samt relevante fagpersoner
kan deltage.

Klasseforældreråd

Åbent Hus

Elevplaner

I øvrigt

