Principper vedrørende samarbejdet mellem skole og hjem
Skolen kan ikke løse sin opgave uden et tæt og forpligtende samarbejde med forældrene.
Målet for dette princip er dels at synliggøre skolens initiativer dels at invitere til dialog.
•
•

•
•
•

•
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•

På årets første forældremøde aftales hvor ofte og hvordan forældrene orienteres om klassen.
Det er af afgørende vigtighed for et velfungerende samarbejde, at man som forældre henvender sig til skolens personale, ligesom personalet henvender sig til forældrene, når der er
bekymringer eller spørgsmål eller forhold man undrer sig over. Som udgangspunkt henvender man sig til den medarbejder, som problematikken vedrører.
Såvel hjem som skole kontakter hinanden ved uregelmæssigheder i forbindelse med skolegangen. Det kan dreje sig om personlige, sociale eller arbejdsmæssige forhold.
Forældreintra anvendes til gensidig information. Forældreintra skal være det medie, hvor information primært formidles.
Det er vigtigt, at der er en god dialog mellem skole og hjem. Kontakten mellem skolens
pædagogiske medarbejdere og hjemmet foregår via beskedsystemet på intra. Man kan via
beskedsystemet bede om at blive ringet op. Alternativt kan man kontakte skolens sekretær
som kan formidle en besked til medarbejderen. Skole -hjem samarbejdet foregår i lærernes arbejdstid mandag- torsdag kl. 7:50- 16 og fredag kl. 7:50- 15. Ved uopsættelige hændelser (ulykke, alvorlig sygdom) kan skolens ledelse kontaktes efter kl. 16
Der planlægges med forældremøder, klassearrangementer, forårskoncert og lign. efter kl.
16
Årsplanen, herunder ”Fælles Mål” placeres på Forældreintra, ligesom man kan vælge at informere mundtligt ved forældremødet.
Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til alle årgange. Hvert af de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer er fast tilknyttet en klasse/årgangs forældregruppe og kan deltage i
forældremøderne.

Klasseforældreråd
Klasseforældrerådenes opgave er at tage initiativ til, planlægge og afvikle arrangementer for klassen. Koordinering af dette sker i samarbejde med kontaktlæreren. Disse arrangementer har til formål at fremme klassens sociale liv, såvel blandt elever som blandt forældre.
• Der vælges klasseforældreråd blandt klassens forældre på et møde i august/september.
• Klasseforældrerådet samarbejder med kontaktlæreren og aktiviteter i klassen.
• Klasseforældrerådene kan inviteres til at deltage i møder planlagt af bestyrelsen og kan
komme med input til skolebestyrelsen.
• Liste over klasseforældreråd lægges ud på Forældreintra.
• Evt. klassekasse administreres af klasseforældrerådet.

Årgangs/klasseforældremøder
• Der afholdes forældremøde for klassen/årgangen mindst én gang om året.
• Til klasseforældremøderne skal der foreligge en dagsorden, som kontaktlæreren er ansvarlig
for at udarbejde – i dialog med klasse/årgangsteam og klasseforældrerådene.
• Relevant information i forbindelse med f.eks. læse- eller årsplan, afgangsprøver m.v. fremsendes så vidt muligt forud for mødet på Forældreintra.
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