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Princip for skole/hjemsamarbejde herunder elevens 
udbytte af undervisningen 

 
 
Forord 

 Princippet for skole/hjemsamarbejdet skal udgøre 
rammen for en ligeværdig dialog og samarbejde 

mellem skole og hjem, så elever kan få den bedst 
mulige skolegang. Det skal tilstræbes, at der afsættes 
tid i skoleårets planlægning til skole- /hjemsamtaler 

og lærerdeltagelse i sociale arrangementer i klassen.  
 

 Såfremt forældre føler, der er opstået, eller er ved at 
opstå en konflikt i forhold til elevers skolegang, 

undervisning, trivsel eller forholdet mellem 
skole/hjem, søges dette løst med den pågældende 
lærer evt. klasselærer. Lykkes dette tiltag ikke, 

inddrages skolens ledelse. 
 

 Ved uregelmæssigheder skal forældrene kontaktes 
hurtigt, ligesom det forventes, at forældrene 
kontakter skolen ved væsentlige ændringer i barnets 

trivsel og adfærd.  
 

Kommunikation 
 Skolen bruger som udgangspunkt Forældre-Intra i den 

daglige og generelle kommunikation mellem skole og 

hjem vedr. forældremøder, skole- /hjemsamtaler, 
arrangementer, ekskursioner, større projekter og 

anderledes dage i undervisningen. 
 Meddelelser mellem skole og hjem foregår 

sædvanligvis gennem kontaktbogen på Intra. 

 
Skolebestyrelsen  

 Skolebestyrelsen skal være med til at skabe kontakt 
mellem forældrene og skolen. Skolebestyrelsen 
udarbejder en årsberetning og inviterer forældre til et 

møde. 
 

Forældremøde 
 Der afholdes et årligt forældremøde i efteråret på alle 

klassetrin. SFO deltager i forældremødet på de 

klassetrin, hvor SFO -pædagog er i teamet. 
 

Skole-hjemsamtale 
 Der afholdes en årlig skole-hjemsamtale, hvor elevens 

trivsel, sociale og faglige udvikling drøftes. 

 Derudover kan der afholdes behovssamtaler. 
 

Elevplan 
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 Læreren udarbejder sammen med eleven en elevplan i 
efteråret der er tilgængelig mindst 7 dage før 

skolehjemsamtalen.  
 Elevplanen kan findes på www.minuddannelse.dk. 

Planen justeres løbende igennem skoleåret.  

 For elever i specialundervisningstilbud udarbejdes 
individuelle handleplaner. 

 Som en integreret del af undervisningen foretages på 
alle klassetrin en løbende evaluering af elevens 
udbytte af undervisningen. 

 
Klasseråd 

 Der opfordres til at der nedsættes et klasseråd for 
hver klasse, som vælges for et år ad gangen. 

 
 
Godkendt på Skolebestyrelsesmøde den 31.10.2016 
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