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Princip for kommunikation
Princippet sætter rammerne for, hvordan skole og hjem kommunikerer med hinanden. Den udpeger en
retning, så skole og forældre i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og
dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.
Princippets formål er at sikre en god, rettidig og tillidsfuld dialog mellem elever, forældre, personale,
ledelse og skolens øvrige interessenter. Den dialog er vigtig for at lykkes med skolens ambition om at styrke
børnenes krop, hjerne og hjerte.
Principper
Den baserer sig på følgende punkter
• Kommunikation tager udgangspunkt i modtageren; den er fx præcis og fokuseret på løsninger.
• Kommunikation er tilgængelig for alle; praktiske informationer kommunikeres fx på en ensartet og
kortfattet facon.
• Kommunikation går begge veje; skolen er fx orienteret om væsentlige forhold i familien, som har
betydning for elevens skolegang.
Skolens ansvar
• Ledelsen udsender i en passende frekvens et nyhedsbrev med generelle nyheder.
• Klasseteamet udsender en ugeplan eller nyhedsbrev mindst en gang pr måned med aktuel status i
klasserne. Det har fokus på fagligt arbejde og trivsel.
• Skolen informerer forældre om et fagligt eller trivselsmæssigt problem, også om fravær.
• Skolen behandler henvendelser så hurtigt som muligt med det sigte at finde en tilfredsstillende
løsning for alle.
• Skolens ansatte svarer hurtigt på henvendelser fra forældre – i løbet af højst to arbejdsdage
Forældres ansvar
• Forældre holder sig dagligt orienteret på AULA, hvor der også meldes fravær.
• Forældre orienterer lærerteamet om væsentlige forhold i familien, som har betydning for barnets
skolegang
• Forældre, som er utilfredse med forhold omkring deres barns skolegang tager først kontakt til de
involverede lærere eller pædagoger med henblik på en løsning.
• Forældre, som oplever at skolens principper, ordensregler eller trivselsregler ikke bliver efterlevet,
retter først kontakt til skolebestyrelsen.
• Forældre, som oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn, tager først kontakt til det
andets barns forældre for at finde en løsning. Relevante ansatte på skolen inddrages, hvis det kan
bidrage til en løsning.
Opfølgning
Princippet for kommunikation evalueres i Skolebestyrelse og MED-udvalg mindst hvert andet år
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