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Forventninger fra forældre til forældre:
Vi har alle et ansvar for, at Sindal Skolecenters værdigrundlag kan opfyldes.
Vi vil alle gerne have en velfungerende skole, hvor man har lyst til at komme og hvor
skole/hjem-samarbejdet er til glæde for alle.
Et velfungerende samarbejde giver tilfredse forældre, der bakker skolen op. Der skabes en
positiv effekt, hvis der er gensidig åbenhed og respekt, og skolen får i tilgift en positiv
forældregruppe, der er et vigtigt element for at drive en rummelig skole.
Skolebestyrelsens forældrevalgte har en vigtig rolle i denne proces som bindeled mellem skole
og forældre. Vi forventer alle skolens ansatte arbejder med udgangspunkt i skolens
værdigrundlag, lige som vi forventer, at forældrene bakker op om deres barns skolegang og
trivsel.
Dette sker bedst hvis:
 Eleverne møder til tiden og er udhvilede.
 Eleverne har fået morgenmad, så der er energi at starte dagen på.
 Eleverne har madpakke med eller penge med til at købe frokost.
 Eleverne er undervisningsparate, dvs. at lektier, tasker o.a. til skoledagen er i orden.
 Eleverne har et ordentligt sprog og udviser respekt for andre.
 Elever og forældre er medansvarlige for klassens trivsel, så mobning, gentagne
drillerier og tids røveri ikke forekommer.
 Eleverne deltager i alle timer.
Det forventes af forældrene, at:
 Man dagligt sikrer, at ens barn har lavet sine lektier og har styr på bøger, sedler,
idrætstøj og lignende.
 Man undersøger, hvilke forventninger skolen stiller til forældrene via skolens
hjemmeside.
 Man møder op til forældremøder, så alle elever i klassen er repræsenteret og deltager
aktivt i møderne.
 Man tager del i de sociale aktiviteter i klassen og klasseforældrerådets arrangementer.
 Man samarbejder med de andre forældre og lærere/pædagoger, så klassens trivsel bliver
en fælles opgave.
 Man overholder klassens værdiregler, det er en god måde at holde hinanden op på det
fælles arbejde.
 Man har en positiv indstilling til skolens tiltag og de aftaler, der er nødvendige for at
give eleven den bedst mulige læring.
 Man omtaler skolen, elever og personale med respekt og bakker op om skolen. Når man
giver eleverne en positiv indstilling, er man med til at skabe et bedre udgangspunkt for
eleven.
 Man retter spørgsmål og kritik direkte til de relevante lærere/pædagoger.
Hvis man derefter har behov for at gå videre med sagen, kontakter man skolens/SFOs
ledelse.
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