
Kommunikationspolitik 

På Hasle Skole mener vi, det er yderst vigtigt, at der skabes konstruktiv og respektfuld dialog 
mellem skole og hjem. Information og kommunikation er forudsætningerne for et vellykket 
samarbejde. Kommunikationen kan både være mundtig og skriftlig.  
 

Mundtlig kommunikation 
I mange tilfælde er en mundtlig kommunikation mest hensigtsmæssig. Gennem en samtale gives 
der mulighed for at orientere om og drøfte konkrete sager i dialog og afstemme forventninger. 
Kontakten kan enten være i form af et møde eller en telefonsamtale. 
 
Skriftlig kommunikation 
Aula og skolens hjemmeside er platformen for skriftlig kommunikation. Her skal alle nødvendige 
informationer om skolen være tilgængelige. På Aula kan man holde sig orienteret om 
arrangementer, påmindelser, henvendelser af almen karakter og korte, konkrete beskeder.  
Mens man på skolens hjemmeside kan finde information af mere general karakter så som skolens 
politikker, ordensregler, referater fra skolebestyrelsens møder mv. 
 
Gode råd, når du skriver 
Skriftlig kommunikation er en væsentlig del af den samlede kommunikation til og fra skolen. 
Derfor følgende gode råd, når du skriver: 
 

- Det skrevne sprog kan virke mindre nuanceret end talesproget 

- Lad informationen være saglig 

- Nævn aldrig navne på tredjepart uden vedkommendes samtykke 

- Skriv aldrig, når du er vred 

- Undgå personlige angreb 

- Anvend Aula til korte informationer 

- Elektroniske beskeder er at betragte som juridiske dokumenter i lighed med andre 
skriftlige beskeder. 

 
Mobiler og konflikter 
Konflikter i skoletiden løses ikke ved, at barnet ringer eller sms´er hjem. Lær dit barn, at det skal 
kontakte skolens personale. Se i øvrigt skolens ordensregler 
 
Løbende kontakt 
Forældre, elever og andre brugere kan henvende sig til skolens ledelse eller skolebestyrelsen med 
ethvert spørgsmål af relevans for skolens virksomhed. 
Spørgsmål vedr. konkrete problemstillinger og afgørelser rettes til ledelsen. 
Spørgsmål vedr. principielle forhold rettes til skolebestyrelsen. 
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Se i øvrigt:  
Retningslinjer for skole-hjemsamarbejdet 
Skolens formelle organer og samarbejde med eksterne brugere 


