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3. Samarbejde mellem skole og hjem. 

 
Vedtaget den 30.01.2017 

Revideret 26.08.19 

 

Skole-hjem samarbejdet giver de bedst mulige forudsætninger for en god skoledag i både 

undervisning og fritid. 

Den løbende kommunikation mellem lærere, pædagoger og forældre er udgangspunktet for 

samarbejdet, og følgende elementer bidrager til en god dialog om arbejdet i klassen og arbejdet 

med klassekulturen. 

Forældrenes deltagelse i barnets skolegang skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager 

ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling. 

Skolen sikrer, at forældre løbende og fyldestgørende orienteres om deres barns faglige og 

trivselsmæssige udvikling. 

 

Forældremøder 

Der skal afholdes møde for klassens forældre samlet mindst én gang om året. Der skal være 

mulighed for at få information om klassens arbejde fagligt og socialt, og mødet (møderne) har et 

indhold, hvor forældre, lærere og pædagoger kan komme i dialog om vigtige emner for 

aldersgruppen og for børnenes sociale liv og læring.  

 

Forældreråd 

Blandt klassens forældre vælges et klasseforældreråd. I sammensætningen tilstræbes 

repræsentation af 2 pige-forældre og 2 drenge-forældre. 

Opgaverne for klasseforældrerådet er at: 

 medvirke til et godt samarbejde mellem forældre og lærere/pædagoger 

 arrangere klasseture og/eller arrangementer for klassen 

 planlægge møder i samarbejde med klassens lærere og at bidrage med forslag til indhold 

PRINCIPPER 

STILLING SKOLE 
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 styrke samarbejdet mellem elever, forældre og skole  

Blandt klassens forældre vælges en kontaktforælder, som vil være bindeled mellem klassen og 

skolebestyrelsen samt være bestyrelsens sparringspartner.  

 

Skole-hjem samtaler 

Skole-hjem-samtaler giver børn og forældre et fyldestgørende billede af barnets faglige udbytte og 

trivsel og er med til at sikre at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide.  

Skolen indkalder til skole-hjem-samtalerne i tilpas god tid og det skal tilstræbes at samtalerne 

afholdes på hverdage inden kl. 17.00.  Samtaler forberedes både hjemme og i skolen med 

Læringssamtalearket. 

 

TS-møder (Tværfagligt Samarbejde) 

Når der er bekymring for et barn kan skolen i samarbejde med forældrene indkalde til et TS-møde. 

Formålet med TS-mødet er at opnå fælles forståelse af barnets situation. Med udgangspunkt i 

barnets ressourcer giver alle deltagere (fx forældre, medarbejdere, psykolog, forbyggende 

socialrådgiver, sundhedsplejerske, ressourcemedarbejder m.fl.) bud på, hvordan der bedst muligt 

kan støttes op om barnets fortsatte udvikling og trivsel.  

 

Kommunikation 

ForældreIntra/AULA anvendes til kommunikation mellem skole og hjem i forbindelse med generel 

kommunikation og information, nyhedsbreve, fravær, ugeplaner, arrangementer m.m. 

ForældreIntra/AULA bør ikke anvendes i forbindelse med større udfordringer. 

Medarbejder/forældre skal her være i direkte telefonisk kontakt, og - hvis det er nødvendigt - 

holde et møde. Ved hastesager kontaktes skolens kontor telefonisk, eller der skrives besked om 

problemstillingen til medarbejderen på Intra/AULA om, at man gerne vil kontaktes telefonisk. 

Forventet svartid på en henvendelse er op til 3 arbejdsdage. Forældrehenvendelser skal være 

korte og præcise. Hvis der er behov for mere, taler man sammen elektronisk eller afholder et 

møde. 

Ved eventuelle spørgsmål eller andet rettes i første omgang henvendelse til pågældende faglærer, 

klasselærer, pædagog eller kontaktperson. 

 

MinUddannelse.net 

MinUddannelse er en læringsplatform, hvor mål, elevplaner, årsplaner, ugeplaner, opgavestyring 

og forløbsafvikling hænger sammen. Medarbejdere, eleven og forældre har adgang til 



Side 3 af 3 
 

læringsplatformen. Forældre kan således løbende følge elevens mål, læringsudbytte og udvikling. 

Forældre får derfor ikke længere en elevplan med et øjebliksbillede, men en dynamisk elevplan. I 

MinUddannelse kan man desuden følge elevens fravær og standpunktskarakterer. 

Nationale test og anden data 

Stilling Skole gennemfører lovpligtige Nationale Test, men derudover tester og evaluerer vi 

eleverne med mange forskellige metoder. Forældre orienteres om resultater af Nationale Test og 

anden data direkte, via ForældreIntra/AULA eller via MinUddannelse.  

 


