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Emne 

Skole-hjemsamarbejdet 

Samarbejdet mellem skole og hjem har til formål at sikre at:  

• Barnet er i fokus.  

• Forældre og medarbejdere samarbejder om at skabe faglig og social trivsel for det enkelte barn. 

• Alle børns læringspotentialer udfordres. 

 

Skole-hjem samtalen:  

Skole-hjem samtale er en del af underretningen til hjemmet om elevens udbytte af undervisningen.  
Der gennemføres en årlig skole-hjemsamtale. 

• Eleven indleder samtalen, med udgangspunkt i elevsamtalen. 

• Forældrene fortsætter med egne ønsker til samtalens indhold. 

• Lærerne slutter af med deres oplevelser af skolegangen, elevens standpunkt og samarbejdet imellem 
skole og hjem. 
 

• Skole-hjemsamtalen kan suppleres med en telefonopringning, hvis enten skolen eller hjemmet har 
behov for at drøfte noget uden barnets påhør. 

• Der kan indkaldes til en ekstra skole-hjemsamtale, hvis der er behov for det på et hvilket som helt 
tidspunkt af året – dette både af skole og forældre i det gode skolehjemsamarbejde. 
 

• Forud for samtalen udarbejdes en elevplan for eleven.  

• Elevplanen er udgangspunktet for drøftelsen af status og for fastlæggelse af kommende mål. 

• Elevplanen indeholder uddrag af de to årlige elevsamtaler, som gennemføres mellem eleven og en 

voksen fra klassen. 

• Pædagogerne deltager i samtalerne i 0.-3. klasse. 

• Dansk og matematiklæreren sidder begge med ved samtalen.  

• Engelsklæreren deltager som udgangspunkt ved samtalen i 7.-9. klasse.   

• Eleven deltager i samtalen, og der laves aftaler om, hvad der skal arbejdes med i den kommende 
periode. 

Skolens ansvar:  

• Klasselæreren koordinerer og sørger for, at forældrene får mulighed for at vælge tidspunkter gennem 

Aula. 

• Klasselæreren sørger for at forældrene kan se elevplanen på meebook i god tid før samtalen.  

Forældrenes ansvar:  

• Forældrene gennemlæser elevplanen og taler med barnet om elevplanen inden skole-hjem samtalen. 

• Forældrene drøfter generelle punkter med barnet, som er relevante som forberedelse til skole-

hjemsamtalen. 
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Elevens medansvar:  

• Eleven forbereder sig til samtalen gennem samtale med forældre i hjemmet. 

 

Forældremøder:  

• Der afholdes et årligt forældremøde i hver klasse 

• Det tilstræbes, at møderne i de enkelte klasser ikke ligger på samme tid, således at forældre med flere 

børn på skolen, kan deltage i alle relevante forældremøder 

• Møderne har til hensigt at informere forældrene om elevernes hverdag, give mulighed for drøftelse af 

aktuelle problemstillinger og fremme dialogen mellem forældre og voksne omkring klassen 

• Det tilstræbes, at møderne har et indhold og form, som inddrager forældrene aktivt 

Skolens ansvar:  

• At planlægge og invitere til forældremødet 

• At påsætte relevente og aktuelle punkter på dagsordenen 

• At sørge for medinddragelse af forældrene i drøftelser omkring klassen 

Forældrenes ansvar: 

• At deltage med mindst en forældre til barnet – gerne begge 

• At deltage aktivt i drøfelserne omkring klassen 

Kontakt til skolen:  

• Skolens personale kan kontaktes skriftligt via aula eller på telefon – den mundtlige samtale kan være 

bedst egnet i nogle situationer. 

• Man kan med fordel gennem Aula aftale et tidspunkt for en telefonsamtale eller et møde. 
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