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Forventninger til skole-hjem samarbejdet på Danehofskolen 
 

”Ingen kan alt, alle kan noget,                             

og sammen kan vi rigtig meget” 
 

Udgangspunktet for samabejdet på vores skole er at samarbejde skal bygge på gensidig åbenhed og tillid.  

Et godt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem er en forudsætning for, at elever, forældre og 

lærere trives i det daglige samvær. Samarbejdet bygger derfor på tillid. Når den gensidige, basale tillid er til 

stede, opnås den følelse af tryghed, som er nødvendig for en god skolegang. 

Danehofskolen vil altid bestræbe sig på at have en positiv, åben og ligeværdig dialog med forældre om 

hvert enkelt barn. 

Den tætte dialog sammenholdt med et højt informationsniveau sikrer, at forældrene altid ved, hvad der 

foregår i den enkelte klasse og på selve skolen 

Skolebestyrelsen forventer at forældrene tager ansvar for: 

 At I følger med i og støtter Jeres barn i det daglige skolearbejde. 

 At barnet møder til tiden og er udhvilet. 

 At barnet har spist morgenmad og har en ernæringsrigtig madpakke med. 

 At barnet er velforberedt og respekterer skolens regler og almindelige normer for god opførsel. 

 At minimum én af forældrene deltager i forældremøder/skolehjemsamtalerne. 

 At være gode rollemodeller for barnet og de andre elever. 

 At tale godt om de andre forældre, lærere, elever eller skolen i barnet påhør. 

 At løse eventuelle problemstillinger i en åben tillidsfuld dialog. 

 At den interne voksen-kommunikation i og omkring klassen foregår på Aula. 

Skolebestyrelsen opfordrer alle forældre til: 

 At deltage i arrangementer på skolen. 

 At lære de andre forældre og børn i klassen at kende. 

 At børn kun undtagelsesvis fritages fra undervisningen (længere fri skal godtages af skolen). 

 At I tager medansvar for hele klassens sociale liv, herunder at støtte op om/som kontaktforældre. 

 At I tager kontakt til enten lærer, ledelse eller skolebestyrelsen, hvis I har bekymringer, ros eller gode ideer 

vedrørende jeres barns skolegang eller skolen generelt. 
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Skolen 

 Klasselæreren er ansvarlig for kontakt til klassens forældre 

og til samarbejdet med klasserådet. 

 

 Lærerne/pædagogerne orienterer løbende om 

undervisningens indhold og klassens trivsel. 

 

 Klasselærer kontakter forældre, hvis der opstår vedvarende 

udfordringer for barnet - både fagligt og socialt 

 

 Klasselæreren svarer på forældrehenvendelser på Aula 

indenfor 2 arbejdsdage.  

 

 Forældre kan aftale deltagelse i undervisningen med 

klassens lærere/pædagoger – man er altid velkommen. 

Forældremøder 

Der afholdes 2 årlige forældremøder. Det første møde forventes 

afholdt i slut august/start september. Det andet møde forventes 

afholdt slut marts/start april. Møderne holdes årgangsvis, gerne 

flere årgange samme aften. 

Overordnet holdes forældremøderne i overensstemmelse med 

værdier og pædagogisk grundlag – og det betyder, der vil 

være tid på mødet til at sætte fokus på det gode og 

konstruktive samarbejde mellem forældre og skole. Alle møder 

har f.eks. et punkt, hvor hele forældregruppen inddrages.  

Der laves aftaler om fødselsdage på første forældremøde, så vi 

sammen sikre, at alle elever både i og udenfor skolen oplever at være en del af fællesskabet.  

Der bliver valgt forældre til opgaven som kontaktforældre, og de  er efterfølgede med til at lave dagsordner i 

samarbejde med klasselæreren. 

Skolebestyrelsen, afdelingsleder og andre fagpersoner kan også  deltage på møderne. 

Skole-hjem samtaler 

Der planlægges med 2 skole-hjem samtaler årligt (efterår og forår). Eleverne deltager som udgangspunkt 

altid i skole-hjem samtalerne. Samtalerne er en mulighed for at eleven kan vise, hvad de er gode til og 

beskrive deres udviklingsfokus. Samtalen kan f.eks. starte med at eleven kort fortæller om et konkret produkt, 

oplevelse eller refleksion over egen læring. 

Det er elevens oplevelse af mestring der er omdrejningspunktet. Er der behov for tale at om et andet indhold, 

så skal der arrangeres en anden form for møde (med eller uden eleven). 

 

 

Godt at vide 

 

Link til Nyborg kommune 
https://www.nyborg.dk/~/media/NyborgKommune/Files/Politik/Politikker/Dagtilbuds-og-

Skolepolitik_ADLegacy.pdf?la=da 

 

Link til Danmarks 

evalueringsinstitut / EVA  
https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-

11/Vidensnotat%20Skole_hjem_samarbejde.pdf 

 

Link til Skole og forældre 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/princip-

skole-hjem-samtaler 
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