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Samarbejdet skal tage sit udgangspunkt i: 
 

 Åbenhed, respekt og tillid til hinanden 

 Skolen er et fællesskab, hvor børnene skal opleve kendte og trygge rammer. 

 Vi hjælpes ad og holder alle – skole, faggrupper og forældre - fokus på børnenes læring, trivsel 

og udvikling fagligt og socialt. 

 Vi kommunikerer positivt og konstruktivt og taler med hinanden. 

 Vi er loyale over for de aftaler, der indgås og de fælles beslutninger der træffes. 

 
Forventninger til skolen: 
 

 Arbejder vedholdende mod at styrke og forbedre samarbejdet mellem skole og hjem. 

 Kommunikerer rettidigt om de hændelser og beslutninger på skolen, der har betydning i relati-

onen skole-hjem.  

 Orienterer løbende forældrene om undervisningen og dens læringsformål i en grad, der giver 

forældrene mulighed for i hjemmet at føre en relevant og reflekterende samtale om skoleda-

gen med barnet.  

 Henvender sig til hjemmet, hvis konflikter af en vis substans bliver kendt. 

 
  

Formål: 
 
På Kibæk Skole vil vi give eleverne mulighed for at blive så 
dygtige de kan. Vi tror på, at en forudsætning for god trivsel 
og læring er et godt og konstruktivt skole-hjem samarbejde. 
 



 

 

 
 

 
 
 
Forventninger til hjemmet: 
 

 Barnet møder til tiden, udhvilet, mæt og velforberedt. 

 Taler med barnet omkring skoledagen. 

 Viser interesse for skolen ved at prioritere og deltage i forældremøder, skole-hjem-samtaler og 

fællesarrangementer på skolen. 

 Læser Intra dagligt for at holde sig løbende orienteret om skolen. 

 Henvender sig til skolen eller relevante forældre, hvis konflikter af en vis substans bliver kendt. 

 Har forståelse for: 

o vigtigheden af en positiv og klar kommunikation mellem skole og forældre 

o at en konflikt har mindst to sider og at konklusioner først drages, når alle er hørt. 

o at lærerens planlægning foregår løbende, og at planer ændres – til tider uden varsel. 

 
Forældremøder: 
 
Der afholdes i hver klasse minimum ét forældremøde pr. år. 
På skoleårets første forældremøde aftales procedurer for kommunikation som supplement til skolens 
generelle retningslinjer 
 
 
Skole-hjemsamtaler: 
 
Lærerne inviterer alle forældre til en skole-hjemsamtale i efteråret.  
I foråret udgives elevplanen, og hvis forældre og/eller lærere/pædagoger ønsker planen uddybet eller 
diskuteret, kan der aftales endnu en skole-hjemsamtale.  
Skole-hjemsamtalerne indeholder både en informationsdel, hvor repræsentanter fra klassens lærer-
team informerer om skolens syn på elevens udbytte af undervisningen og en dialogdel, hvor forældre, 
evt. eleven og lærerne taler om relevante ting i forhold til elevens skolegang. 
 
 
Al samarbejde handler om god kommunikation. Se derfor: 
 ”Retningslinjer for kommunikation mellem hjem og skole/SFO” 
 
 
 
 


