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Den gode kommunikation mellem skole og hjem 
 
Det er målet på Thyregod Skole, at vi har et højt gensidigt informationsniveau, og forældre 
mødes med udgangspunkt i den anerkendende tilgang. Det betyder, at personalet møder 
forældre med en forståelse af, at der kan være forskellige opfattelser af en given situation, og vi 
respekterer og anerkender denne forskellighed. Det betyder også, at lærerne/pædagogerne 
/forældrene gør deres bedste for at fastholde en positiv kommunikation. Forældrene har både 
medbestemmelse, pligter og medansvar for elevens skolegang, herunder skole-hjem-
samarbejdet, forældremøder m.v.  
 
Hvilke forventninger kan forældrene have til skolen? 

 At skolens medarbejdere tager såvel elever som forældre alvorligt, og at de er 
interesseret i at samarbejde med hjemmet. 

 At der orienteres i god tid om praktiske ting, herunder skemaændringer, udflugter mm.  

 At vi orienterer om sociale problemer, konflikter osv. i det omfang, vi vurderer, det er 
nødvendigt.  

 At orienteringer fra hjemmet bliver viderebragt til relevante kolleger.  

 At vi på skolen betragter elevernes skolegang som et samarbejde mellem hjem og 
skole, hvor problemer ikke først præsenteres i elevplaner eller ved skole-
hjemsamtaler.  

Hvilke forventninger kan skolen have til forældre? 

 At man i hjemmet taler positivt om skolen og lærerne/pædagogerne samt bakker op 
om skolens arbejde.  

 At forældrene holder sig orienteret på Intra mindst et par gange om ugen. 

 At forældrene giver besked, hvis eleven har været syg, der er forandringer på 
hjemmefronten osv. 

 At forældrene prioriterer at deltage i forældremøder, således at alle elever er 
repræsenteret.  

 At forældrene viser interesse for elevens skolegang, og der bliver taget aktivt del i 
elevens skolegang (madpakke, tasken pakket, idrætstøj mm.).  

 At forældrene indgår i et konstruktivt samarbejde, med gensidige krav, hvilket også 
betyder, at skolen orienteres, hvis der er usikkerhed - for uden information kan skolen 
ikke handle.  

 
Brug af Intra: 

 Intra er det primære medie til kontakt mellem skole og hjem, og det er altid muligt at 
kontakte en medarbejder eller leder via Intra. I akutte tilfælde kan hjemmet 
selvfølgelig kontakte skolens ansatte på telefonen. I de enkelte klasser skal der laves 
særlige aftaler med hensyn til kontakten via telefon. 

 Elevers trivsel bør ikke drøftes pr. mail. Kommunikation vedrørende elevers trivsel 
foregår bedst pr. telefon - eller på et møde. Men skriftlig kommunikation kan være 
indledning til en givtig telefonsamtale eller til et møde.  

 Da skriftlig kommunikation kan give anledning til misforståelser, mindes alle parter om 
at der skal holdes en god tone. Hvis der er opstået uenigheder eller misforståelser, 
tages der personlig kontakt med det samme.  

 Når hjemmet har kontaktet skolen på Intra, skal man påregne, at der kan gå et par 
hverdage, inden man modtager et svar. 

 Forældrene kan ikke kontakte læreren/pædagogen personligt i undervisningstiden. 
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En god dialog mellem eleverne, forældrene, skolens personale og ledelse er vigtig. Vi vil gerne 
opnå så gode og udbytterige samtaler som muligt, hvilket nedenstående samarbejdsprincipper 
understøtter. 
 
Skole-hjemsamtaler: 

Formålet med skole-hjemsamtalerne er at få en målrettet dialog om barnets faglige udvikling 
og trivsel. 
Skole-hjemsamtalerne er en væsentlig del af den gode dialog. Der bør tilstræbes at afholde 2 
årlige samtaler – en i efteråret og en i foråret. Forældre, lærere og pædagoger har et fælles 
ansvar for en løbende konstruktiv dialog, derfor er skole-hjemsamtalerne ikke tænkt som et 
forum, hvor store og vanskelige problemstillinger og/eller konflikter drøftes. 
Elevplanen er et løbende dokument, der bl.a. indgår ved skole-hjemsamtaler. 
Med baggrund i dette ser bestyrelsen det helt naturligt, at eleverne deltager helt eller delvist i 
samtalerne, og på den måde får den direkte respons og dialog med personalet. 

 
Forældremøder: 

Formålet med forældremøderne er, at forældrene og personalet lærer hinanden at kende og 
derved er med at understøtte et godt samarbejde. 
Forældremøderne giver mulighed for både information og dialog om faglige og sociale emner, 
samt årets gang i klassen og på skolen. Når forældrene kender og accepterer hinanden, er der 
større mulighed for, at børnene også vil acceptere hinanden, hvilket vil få positiv indflydelse på 
klassens trivsel. 
Skolebestyrelsen anbefaler, at forældremøderne planlægges sammen med de respektive 
klasseforældreråd for at styrke samarbejdet. 

 
Klasseforældreråd: 

Formålet med klasseforældrerådet er at understøtte klassens trivsel og sammenhold gennem 
fælles sociale arrangementer.  
Klasseforældrerådet (gerne 4 medlemmer) vælges på forældremødet for 1-2 år ad gangen og 
sidder fra første forældremøde i skoleåret. 
Klasseforældrerådet tager initiativ til fælles oplevelser og sociale arrangementer for elever og 
forældre. Det er vigtigt, at der tages kontakt til nye forældre, for at få disse inddraget i 
forældregruppen. 
Klasseforældrerådet støtter skolebestyrelsens arbejde ved at deltage i dialogmøder/ 
inspirationsmøder, hvor de kommer med forslag og ideer til aktiviteter og indsatsområder på 
tværs af klasser/årgange/områder. 
Klasseforældrerådet beskæftiger sig ikke med sager, der vedrører det enkelte barn og dets 
forældre. 

 
Afsluttende bemærkning fra skolebestyrelsen 
Disse principper er ikke statiske. Der arbejdes løbende med principperne, så de tilpasses tiden og 
miljøet, de skal fungerer i. Derfor opfordrer skolebestyrelsen forældre og personale til at komme 
med ændringsforslag og/eller tilføjelser løbende. 
 

 
Bestyrelsen den 29/4 2014 


