
Retningslinjer for skole-hjemsamarbejdet 

 
Skole-hjemsamarbejdet om den enkelte elev 
Samarbejdet baseres på en løbende dialog om den enkelte elev. Klasselæreren har det 
overordnede ansvar for, at samarbejdet gennemføres efter nedenstående principper: 
 
Samtaler/elevplan: Der afholdes skole-hjemsamtaler 1 gang årligt. For elever med særlige 

behov flere gange årligt. Samtalerne har til formål at orientere om elevens 
standpunkt samt at belyse alle forhold af betydning for elevens trivsel og 
funktion som skoleelev. Børnene deltager som udgangspunkt i skole-
hjemsamtalerne. Forældrene kan endvidere orientere sig om deres barns 
standpunkt gennem elevplanen. 

 
Løbende kontakt: Forældre og pædagogisk personale anvender Aula til korte, orienterende 

beskeder eller til aftaler om at mødes eller ringe sammen.  
Problemer løses ved at tale sammen – enten telefonisk eller ved at mødes. 
Forældre ringer kun til medarbejdere efter forudgående aftale over Aula. 
Pædagogisk personale tjekker Aula min. en gang pr. skoledag og svarer 
indenfor 2 arbejdsdage. Pædagogisk personale forventes ikke at tjekke Aula 
i weekender eller ferier. 
Forældre tjekker Aula regelmæssigt. Vi anbefaler i øvrigt, at man tilmelder 
sig notifikation-funktionen. 
Henvendelse til forældrene med kortere varsel sker fortsat på papir eller pr. 
telefon. 

 Ønske om ekstraordinær skolefri sendes over Aula til klasselæreren, der 
videresender til ledelsen, hvis friheden strækker sig udover 1 dag. 

 
Skole-hjemsamarbejdet om den enkelte klasse og årgang 
Der afholdes 1-3 årlige klassearrangementer. Skoleårets første arrangement afvikles i starten af 
skoleåret som et forældremøde med følgende faste punkter: 

- Debat om årets aktiviteter/indhold af kommende arrangementer 

- Valg af forældre til at organisere og planlægge årets arrangementer 
 
Klasselæreren informerer kontinuerligt forældrene om klassens liv og arbejde over Aula. 
Årsplaner fremgår af Min uddannelse. 
Forældre er velkomne til at overvære undervisningen, når det forud er aftalt med lærerne. 

 
Arrangementer 
Årlige arrangementer: Åbent skole sidste lørdag i september  
  Skolefest 
  Forårskoncert 
  Orienteringsmøde for forældre til børn, der kan indskrives i skolen 
  Dimissionsarrangement 
 
SFO-arrangementer:  Sommerfest 



  SFO-show 
  Juleafslutning med Luciaoptog 


