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Principper for skolehjemsamarbejdet 

 

 

Mål: at lærere, pædagoger og forældre i samarbejde giver den enkelte elev og klassen de bedst 

mulige betingelser for læring, udvikling og trivsel.  

 

Samarbejdet bygger på gensidig tillid og respekt mellem pædagoger, lærere, elever og forældre. 

Samarbejdet udspringer af en ligeværdig og gensidigt forpligtende dialog. Dialogen er en proces 

med det formål at gøre alle parter klogere og derfor er den gode dialog kendetegnet ved indlevelse 

og ved at den enes udtalelser hele tiden er en forudsætning for den andens. 

 

Forældremøder afholdes i fornødent omfang - dog således, at der mindst afholdes ét 

forældremøde i skoleårets første kvartal. Dagsorden og indhold fastlægges i samarbejde af 

klassens lærere og klasseforældrerådet.  

Samarbejdet søges styrket gennem dannelse af klasseforældreråd 

Udover det allerede nævnte kan samarbejdet også forme sig som en planlægning og gennemførelse 

af andre arrangementer til fremme af det sociale liv i og omkring klassen.  

 

Skole-hjemsamtaler 

 Skole-hjemsamtalerne afholdes med primærlærerne efter behov. Alle parter – primær- 

lærere, pædagoger, forældre og elev - kan tage initiativ og indkalde til en samtale.  

 Det er klasselæreren, der oplyser, hvordan lærerteamet organiserer samtalerne. Dette gøres 

på det første forældremøde. 

 Når den ene af parterne oplever behov for en samtale laves aftale vedrørende tidspunkt for 

samtalen og aftaler for skole-hjemsamtalens tema og varighed. 

 Temaet for samtalen og en angivelse af mødets deltagere udsendes inden samtalen på skrift 

af læreren uanset om det er lærere, pædagoger, forældre eller elev der har taget initiativ til 

en samtale.   

 Hvis barnet er tilmeldt SFO deltager pædagogerne i samtalerne medmindre andet er aftalt. 

 Det er lærerens ansvar at sørge for, at samtalen afsluttes med en aftale om det videre 

forløb.  
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 Hvis der i løbet af året ikke viser sig et særligt behov, skal klasselæreren indkalde elev og 

forældre og aftale et tidspunkt for samtale, og give mulighed for at drøfte et fælles tema. 

Der skal mindst én gang om året orienteres om elevens udbytte af skolegangen.  

 I 0., 1. og 6. klasse afholdes én samtale inden 1. december.  

 I forbindelse med udfærdigelse af elevplaner og obligatorisk tilbagemelding fra de 

nationale test afholdes skole-hjem samtale i løbet af foråret.  

 

Samtalerne kan bl.a. give mulighed for: 

 

 at orientere om elevens udbytte af undervisningen 

 at drøfte forhold vedrørende elevens generelle udvikling og trivsel  

 sammen at evaluere det foregående forløb, herunder de fastsatte mål  

 at lærere, pædagoger, forældre og elev sammen kan beslutte hvilke mål der skal arbejdes 

hen imod i det kommende forløb  

 at lægge en plan for, hvordan lærere, pædagoger, forældre og elev hver især medvirker til 

at målene bliver nået   

 sammen at afdække eventuelle problemer og sammen at finde mulige løsninger 

 

 


