
Kibæk Skole  
Principper for kommunikation 
Godkendt i skolebestyrelsen januar 2022 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
På Kibæk Skole ønsker vi en respektfuld og konstruktiv kommunikation i både skrift og 
tale. Skolen ønsker at fremme målrettet, åben og rettidig kommunikation. 
 
Ledelse, lærere, pædagoger og forældre har alle et ansvar for, at der er en god tone og 
klare linjer i kommunikationen.  
 
AULA for forældre 
AULA skal som udgangspunkt anvendes til al den information, som har betydning for 
elevernes skolegang – fx skema, uge-/månedsbrev, tilmelding til skole-hjemsamtaler 
og arrangementer, fotos osv.  
Klassens trivselsråd kan i samarbejde med klassens lærere få lagt invitationer til klasse-
arrangementer på AULA. 
 
Kommunikationen skal være klar, enkelt og let at forstå. 
 
Beskeder på AULA: 
Beskeder anvendes som et mailsystem mellem skole og hjem i en respektfuld og kon-
struktiv tone.  

 
Skolen forventer, at forældre følger med på AULA på skoledage. Fra skolens side opfor-
drer vi til, at man slår notifikationer til på sin telefon, så man får en besked, når der er 
nyt på AULA. 
Ligeledes læser medarbejderne beskeder på arbejdsdage. Der kan forventes et svar in-
denfor 1-2 arbejdsdage alt efter indhold. 
 
Vi opfordrer til, at vigtige drøftelser om elevers trivsel og skolegang stadig sker mundt-
ligt. Der kan fx aftales et telefonmøde eller et personligt møde. Kommunikation om en-
kelte elever skal altid foregå diskret af hensyn til både afsender og modtager. 

 
 

 
 
 

Formål: 
 
At fremme samarbejdet mellem skole og hjem gennem god 
kommunikation. En god dialog understøtter elevernes læring 
og trivsel. 
 



 

 

 
 

 
 
 
Fritagelse fra undervisning 
Skal dit barn have fri mere end en enkelt dag, skal der ansøges i en besked til ledelsen. 
Vi henstiller til, at fritagelse fra undervisningen kun sker i særlige tilfælde. 
 
Meddelelse om sygdom 
Hvis dit barn ikke kommer i skole pga. sygdom, skal der sendes en besked til klassens 
lærere fra morgenen af. 
 
AULA for elever 
Beskedsystemet bruges i kommunikationen mellem lærere og elever – samt elever ind-
byrdes. Eleverne skal holde sig orienteret under ”skema” i AULA. 
 

Meebook 
Meebook er et planlægnings- og evalueringsværktøj, som kan anvendes til lektier, afle-
veringer, årsplaner, elevplaner m.m. 

 

Andre kommunikationskanaler 
Telefonisk eller direkte kontakt skal benyttes, hvis emnet nødvendiggør det. Tidspunk-
tet kan aftales i forvejen via AULA.  
Der kan også laves en aftale om et virtuelt møde på TEAMS. 

 
 

Hjemmeside 
Skolens officielle hjemmeside er: www.kibaek-skole.aula.dk 
Målgruppen for skolens hjemmeside er alle interessenter. Kommunikationen på sko-
lens hjemmeside skal være af almen interesse og leve op til de lovmæssige krav. 
 
Hjemmesiden skal være brugervenlig, overskuelig og nem at navigere rundt på. Kom-
munikationen skal være klar, enkel og nem at forstå. 
 
Formålet med hjemmesiden er at give aktuel og relevant information om Kibæk Skole. 
Hjemmesiden opdateres jævnligt. 

 

http://www.kibaek-skole.aula.dk/

