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Marstal skole, maj 2015 

Principper for skole-hjemsamarbejde på Marstal Skole. 

Hvad siger loven: 

 

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 

Kapitel 1  

Folkeskolens formål 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre 
uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre 
lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige 
udvikling. 

§ 44 

 
Stk. 11. Skolebestyrelsens formand udarbejder til hvert møde en dagsorden. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, 

som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Dagsordenen og referatet gøres med de begrænsninger, der 
følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden. 

Stk. 12. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. 
Stk. 13. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. 

På et sådant møde behandles årsberetningen, jf. stk. 12. 

  

Formål: 

 

Formålet med skole-hjemsamarbejdet er at skabe den bedst mulige kontakt mellem skole 
og forældre med det mål at sikre at eleverne får en god, tryg og udbytterig skolegang ved : 
 

 At skabe åbenhed og tillid mellem hjem og skole. 

 At informere om skolens arbejde via et højt informationsniveau. 

 At skabe forældreinteresse og forældreansvar for klassens trivsel og arbejde 

 At skabe den bedst mulige kontakt mellem skole og forældre 

 At forældre skal vide hvad de kan forvente af skolen og hvad skolen forventer af 
dem. 

 
 

Skole-hjemsamarbejdet foregår på 6 plan 

 

1. Det enkelte barn/elev 
2. Klassen 
3. Skoleledelsen 
4. Skolebestyrelsen 
5. Forældrene 
6. Lærerne 
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1. Den enkelte elev 

 

        Der afholdes 2 skolehjemsamtaler på et skoleår. 
       Samtalen skal være en gensidig orientering mellem elev, forældre og lærere om  
       elevens forhold til læring, klassen og skolen i øvrigt.  
 
       Forældre eller lærere skal til enhver tid kunne anmode om en samtale hvis der er  
       behov. 
 
       Den daglige kontakt foregår via forældreintra. 
         
 

 

     2. Klassen 

 
Der afholdes mindst et forældremøde pr. klasse pr. skoleår. Første møde afholdes i 
august/september. 
 
På mødet vælges  [ mindst 1  

 
Formålet med kontaktforældrene er: 
 

 At være bindeled mellem skolebestyrelse og klasse. 
 
 

  Der vælges et forældreråd bestående af mindst 2 forældre 

      Formålet med forældrerådet er  

 At medvirke til at skabe og sikre trivsel for elever forældre og lærere i klassen 

 At sikre dialog mellem forældre i klassen 

 At sikre i samarbejde med klasselæreren at der skabes rammer for klassens f. eks fester, 

fødselsdage, lommepenge, brug af pc, mobiltelefon, fritidsarbejde, alkohol  

 At medvirke til at skabe rammerne for et godt socialt liv i klasserne  
 
 
 
En repræsentant fra skolebestyrelsen deltager i forældremødet for: 

 

   At informere om bestyrelsens arbejde 

   At informere om kontaktforældrenes funktion 

   At indhente informationer fra forældre om ønsker omkring skolebestyrelsens   
 fokuspunkter. 
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3. Skoleledelsen 

 
     Skolens ledelse skal informere forældre om forhold der har væsentlig betydning for    
     skolen såsom skolepolitiske- og økonomiske forhold.   
 
           
      
     Skolens ledelse skal: 
 

 Sikre at skolen har et højt informationsniveau 

 Sikre vedligeholdelse af skole-intra og skolens hjemmeside 

 Sikre at ”dørene for forældre er åbne” 

 At følge op på henvendelser fra forældre 
 
 
 

4. Skolebestyrelsen 

 
Skolebestyrelsen skal sikre et højt informationsniveau, der kommunikeres via skolens 

netværk, skole-intra. 

 

1.   Formålet med principper for forældre samarbejde er 
a. At sikrer et netværk mellem forældrene og skolebestyrelsen. 

b. At sikre at forældrene har mulighed for at har mulighed for [at kontakte skolebestyrelsen]. 

c. At sikre at forældrene er informeret om skolebestyrelsens arbejde og beslutninger. 

d. At sikrer skolebestyrelsens kontakt til forældrene. 

e. At sikre at skolebestyrelsen overholder folkeskolelovens § 1 og § 44 stk. 11-12-13 ] 

 

      

      Skolebestyrelsen skal anvende skolens hjemmeside samt skolens forældre intra optimalt 
a. Skolebestyrelsen skal være synlig på skolens hjemme side. 

b. Skolebestyrelsen skal anvende skolens forældre-intra til information fra skolebestyrelsen. 

c. Skolebestyrelsen skal sikre at forældrene er fortrolig med at anvende skolens forældre-intra. 

d. Skolebestyrelsen skal anvende skolens hjemmeside [skolens forældre- intra] at sikre at forældrene 

er oplyst om skolebestyrelsens arbejde, herunder dagsordener og referater fra 

skolebestyrelsesmøder ] 
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 Skolebestyrelsens møder med forældrene: 
 

 De forældrevalgte skal afholde et årligt møde hvor der informeres om 

skolebestyrelsens arbejde. 

 De forældrevalgte skal deltage i forældremøderne hvor der informeres om 

skolebestyrelsens arbejde, samt gives mulighed for dialog. 

 
    Skolebestyrelsen og kontaktforældre: 
 

 Skolebestyrelsen skal anvende kontaktforældrene til at sikre et netværk til 

forældrene 

 Skolebestyrelsen skal i samarbejde med kontaktforældrene sikre trivsel på skolen. 

 Skolebestyrelsens samarbejde med kontakt forældre fremgår af mål og principper 

for kontaktforældre 

 

Skolebestyrelsen og Pøsen: 
 

 Skolebestyrelsen skal benytte skolens blad Pøsen til information om 

skolebestyrelsens virke. 

 

5.  Forældrene 

 

        Forældrene skal sørge for at deres børn er undervisningsparat ved : 

 

 At deltage i og bakke op omkring forældremøder 

 At bakke op omkring kontaktforældrenes virke 

 At børnene møder mætte og udhvilede  

 At barnet har sine skoleting med og er velforberedt 

 At følge med og engagerer sig i barnets skolegang 

 At deltage i skole-hjemsamtaler og reagere konstruktivt på resultatet af skolehjem 
samtalen 

 At medvirke til en konstruktiv dialog med hhv. lærere og andre forældre 

 At følge med på skolens intra og reagere på informationer derfra 

 At aktivt medvirke til at løse problemer og konflikter med sit eget barn evt. i samspil 
med klassens øvrige forældre og elever 
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6.   Lærerne / Pædagogerne  

 

 Har det professionelle ansvar for at skabe rammerne for et godt skole-

hjemsamarbejde 

 Har fokus på den gode dialog og inddragelse af forældre omkring klassen og den 

enkelte elevs trivsel og faglige udvikling. 

 Arbejder med et højt informationsniveau om alle forhold vedr. klassen og den 

enkelte elev, herunder møder, arrangementer m.m. 

 Indkalder til alle relevante møder 

 Guider og sparrer med forældrene om, hvordan de kan støtte op om den enkelte 

elev og klassen. 

 Afholder et årligt forældremøde med tilstedeværelse af klassens lærere. 

 Afholder to årlige skole/hjem-samtaler på baggrund af klasselærer/elev-samtaler. 

 Medvirker til udarbejdelse af elevplaner en gang om året. ] 

 

 


