Principper for skole-hjem-samarbejde
Formål:
Principper for skole-hjem-samarbejdet skal skabe klarhed og tryghed for alle involverede parter i
samarbejdet omkring det enkelte barn og klasse.
Forældremøder:
Der afholdes 2 forældremøder i alle klasser hvert år undtagen på 7. og 9. årgang.
Ved det ene møde deltager lærerteamet samt eventuelt nye lærere. Det aftales i klasseteamet,
hvem der udover klasselæreren deltager ved det andet møde. Klasselærere involverer klassens
trivselsråd i udarbejdelse af dagsorden.
Faste punkter på alle forældremøder er:


Klassens trivsel



Forventningsafstemning mellem klasseteam og forældre



Trivselsråd



Nye lærere i de respektive klasser møder op og introduceres for forældrene

Skole-/hjemsamtaler:
Der kan afholdes op til 2 skole-hjemsamtaler pr. år, hvor der gennem dialog sættes fokus på den
enkelte elevs trivsel og læring. Den dynamiske elevplan (Meebook) og elevens evt. port folio kan
danne baggrund for skole-hjemsamtalen. Eleven deltager som udgangspunkt i samtalen. Efter
behov kan samtalen indeholde en del hvori kun lærer og forældre deltager.

Oversigt over samtaler:
Årgang Deltagende lærere – samtale 1

Deltagende lærere – samtale
2

0.

Klasselærer

Klasselærer

1.

Dansk/matematik

Behovssamtale

2.

Dansk/matematik

Behovssamtale

3.

Dansk/matematik

Behovssamtale

4.

Dansk/matematik

Behovssamtale

5.

Dansk/matematik

Behovssamtale

6.

Dansk/matematik

Behovssamtale

7.

Dansk/matematik

Dansk/matematik

8.

Dansk/matematik

Behovssamtale

9.

Dansk/matematik

Behovssamtale

Skolen vurderer om der er brug for en behovssamtale (samtale nr. to). Har forældrene et ønske om
en samtale skriver man til klasselæreren, som herefter afgør om samtalen afholdes eller om det
kan klares pr. mail eller telefon.

Klassearrangementer




Klasselærer + matematiklærer inviteres til et af klassens sociale arrangementer én gang
om året. Arrangementet placeres mandag til torsdag
Trivselsrådet arrangerer klassearrangementerne til gavn for hele klassen og med fokus på
klassens trivsel.
Det skal være gratis for skolens medarbejdere at deltage.

Godkendt i skolebestyrelsen d. 27. august 2018

Retningslinjer for skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet
Folkeskoleloven pålægger skolebestyrelsen, at udarbejde retningslinjer for skolens forventninger til
skolens forældrekreds. Det afgørende er imidlertid ikke hvad loven tilsiger, men alle undersøgelser
viser, at forældrenes engagement i skolen, er den største faktor i forhold til børns læring og trivsel.
Skolebestyrelse, medarbejdere og ledelse har sammen drøftet, hvordan vores skole skal være og
hvad vi kan forvente af hinanden.
Lind Skole er et ambitiøst skolehus med plads til både faglig og menneskelig forskellighed og
masser af sociale fællesskaber. Vi er stedet, hvor mennesker danner venskaber og bånd for livet.
Vi sætter retning og ambitioner, som skaber muligheder og drømme.
Vi skaber skole SAMMEN. Kolleger, elever, forældre, virksomheder og lokalsamfundet. Vi taler,
arbejder og udvikler sammen. Alle sammen.
Det kræver et godt samarbejde mellem skole og hjem at gøre børn til gode elever. Samarbejde er
en disciplin, som bygger på gensidig respekt, tillid, ærlighed og tydelighed gennem hele elevens
skoletid. Det er derfor afgørende at forventningerne til samarbejdet er både synligt, konkret og
tydeligt.
Besøg på skolen:
På Lind Skole er forældre altid velkomne på skolen.
Retningslinjer for forældrebesøg i klassen aftales på det 1. forældremøde.
Det forventes fra skolens side, at forældre møder positiv op og om nødvendigt giver en hjælpende
hånd med. Man deltager normalt fra en lektions start, og man giver besked om, hvor mange
lektioner man er der.
Skolens forventninger til forældrene
En vigtig forudsætning for, at det enkelte barn får en god skolegang, er forældrenes opbakning i en
række forhold vedr. skolens dagligdag.
På Lind Skole er det forældrenes ansvar, at:
1. Eleverne møder:
A. Til tiden
B. Veludhvilet
C. Undervisningsparat (Det vil sige, at barnet har haft en rolig morgen, har fået
morgenmad og har medbragt madpakke/frugt).

2. Eleven er opdraget til at tage hensyn og udvise ansvarlig, social opførsel, samt at eleven
og forældrene taler om og tiltaler både lærer og øvrige elever høfligt og i et pænt sprog.
3. Forældrene er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med skolen og er
parate til at vurdere en sag fra to sider blandt andet i konfliktsituationer. E- mail er ikke
velegnet til håndtering af komplicerede problemstillinger, men der kan via e- mail anmodes
om et møde eller en telefonsamtale
4. Forældrene tager del i fællesskabet omkring klassen, engagerer sig i skolen og hjælper til
med, at alle børn trives.

5. Forældrene kigger i skoletasken og føler medansvar for penalhus, evt. udlånt pc. tjekker
skolens elektroniske beskedsystem og støtter indlæringen med blandt andet lektier.
Skolen respekteres som en arbejdsplads for både elever og lærere. Skolen har en høj prioritet i
barnets tilværelse. Det vil sige:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lægebesøg, privat tandlæge, frisør m.m. placeres så vidt muligt udenfor skoletiden.
At ferie i størst muligt omfang holdes i skolens ferie.
At interesser og fritidsarbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes.
At enhver fritagelse fra skolen overvejes grundigt.
At forældre og elever bakker op om skolens arrangementer.
Forældrene i deres omtale af skolen og personalet er loyale. Måtte noget undre eller
bekymre, kontakter forældrene lærere/pædagoger for at få en forklaring.

Forældrenes forventninger til skolen
De forventninger forældrene med rette kan have til Lind Skole.
Sammenfattende kan nævnes:
1. Skolens skaber rammer for et godt skolehjem samarbejde
2. En god, varieret og engageret undervisning.
3. Kompetente medarbejdere, der målrettet involverer sig i udviklingen af den enkelte elevs
personlige kompetencer.
4. Lærere, der som markante rollemodeller udvikler klassens sociale dannelse og et godt
skoleliv.
5. Medarbejdere, der går i dialog med forældrene, hvis det viser sig, at deres barn ikke
forvalter sine evner på fornuftig vis eller har de fornødne redskaber til at kunne begå sig på
en hensigtsmæssig måde i fællesskabet.
6. Medarbejdere, der tager henvendelser fra forældre alvorligt og behandler disse
respektfuldt.
7. Medarbejdere, der vil gøre deres bedste for, at elever og forældre trives på Lind Skole.

Forventninger til skolebestyrelsen
-

Inviterer trivselsrådene til ét årligt møde
Informerer skolens forældre om almene forhold via skolens intra

-

Deltager ved forældremøderne på de enkelte årgange og fortæller om skolens
forventninger til forældrene, trivselsråd, skolebestyrelsens arbejde m.m.

Godkendt i skolebestyrelsen 27. august 2018

Trivselsråd og klassens trivsel
Når elever og forældre føler sig som en del af et fællesskab, styrkes trivslen og trygheden for alle.
Et godt og trygt socialt liv i klassen, er det bedste fundament for dit barns læring. I trivselsrådet kan
man være med til at skabe rammerne om et større sammenhold i klassen, men i en travl hverdag
kan det være svært at finde ud af hvordan.
Trivselsråd
Der vælges fire forældre på det første forældremøde i det nye skoleår. Kommende 0. og 7. årgang
vælges trivselsrådet ved velkomstmøderne i foråret.
Forventninger til trivselsrådet
-

-

Deltage i ét møde, arrangeret af skolebestyrelsen én gang årligt.
Forældrene i trivselsrådene sammensætter sammen med lærerne dagsorden til
forældremøder. Forældre skal være opmærksomme på at der bliver sat god tid af til
diskussioner blandt forældrene om relevante emner om børnene.
Etablere socialt samvær for børn og forældre
I de yngste klasser drøftes etablering og udmøntning af legegrupper
Arbejde for en positiv kommunikationskultur og medvirke til at fortælle ”de gode historier”
om børnene, klassen og skolen
Planlægge og gennemføre to sociale arrangementer- være tovholder og koordinere
praktiske opgaver.
I samarbejde med klasseteamet støtte op om fælles temaer som f.eks. alkoholregler,
fødselsdage, opførsel etc.

Værd at vide
1. Ved arrangementer på skolen skal skolens sekretær kontaktes for at booke lokaler så
skolen er låst op. Man kan kun benytte faglokaler (madkundskab, gymnastiksal, værksted
m.m.) ved arrangementer med lærerdeltagelse.
2. To af klassens lærere deltager i min. ét klassearrangement årligt der placeres mandagtorsdag. Skolens personale har ikke udgifter ved arrangementet.
3. Selvom forældre deltager i fællesarrangementer betyder det ikke nødvendigvis at de lærer
hinanden at kende. Trivselsrådet kan være med til at sørge for at fællesarrangementet
organiseres sådan at forældrene blandes og kommer i dialog ved eksempelvis at sætte
forældrene i mindre grupper, bruge bordkort, lave ice- brake øvelser.
4. Det er en god ide at tjekke skolens aktivitetskalender ved planlægning af arrangementer, så
der ikke sker uheldige sammenfald.

Idébank til arrangementer for Lind Skoles trivselsråd
Idékataloget bygger på forskellige forældres erfaringer og ideer til aktiviteter, der kan være med til
at styrke klassens trivsel og fremme fællesskabet.
Få ideer til sociale aktiviteter på www.foraeldrefiduser.dk eller bliv inspireret herunder.
Forslag til aktiviteter

På skolen
-

Forældrekaffe om morgenen
Morgenmad i klassen
Restaurant i klassen
Brætspilsaften
Banko
Julearrangement, klippeklister, julefrokost, julebag
Forældreoplæg i klassen, eller fortæller om et tema fra sin arbejdsplads
Forældrekaffe om eftermiddagen
Bagedag
Fællesspisning- alle tager en ret med eller hjemkundskabslokalet lånes til fælles
madlavning (lokalet kan kun lånes ved lærerdeltagelse)
Minibiograf i klasselokalet med puder, tæpper, guf

Udendørs
-

Orienteringsløb
Kanotur
Fælles cykel/legedag i skoven med efterfølgende bålhygge
Udflugt i en dyrepark
Hyttetur/telttur
Gåtur i skoven
Overnatning på skolen/ shelter/ sommerhus
Picnictur
Fisketur
Grill aften
Far/drenge- mor/piger aften hvor der hygges (fisketur, lave smykker, bage pizza m.m.)
Juleskovtur og juledekorationer (samle materiale, lave dekorationer, hygge med gløgg og
æbleskiver, sodavand på skolen)
Sportseftermiddag med ti- kamp
Orienteringsløb / skattejagt med poster/opgaver

Fest
-

Sommerfest
Fastelavnsfest
Klassefest
Discofest
Temafest med udklædning
Halloween arrangement

Andet
-

Biograftur
Søndagsbrunch
Tur i skøjtehal
Filmaften
Bagedag
Loppemarked
Bowling
Drageflyvning
Lege/hygge grupper så alle lærer hinanden at kende
Virksomhedsbesøg- klassen kommer på besøg på en forældres arbejdsplads

God fornøjelse
Venlig hilsen
Skolebestyrelsen ved Lind Skole

