
                                                                                                              

 

Princip for samarbejdet mellem skole og hjem 

Jævnfør Folkeskolens § 44, stk.2 skal skolebestyrelsen fastsætte et princip for samarbej-
det mellem skole og hjem.  
 
Formålet med princippet er at fremme de bedst mulige forudsætninger for den enkelte 
elevs alsidige og faglige udvikling samt den generelle trivsel. Det gode samarbejde skal 
bidrage til at løfte hele skolens virksomhed og give rum til udfoldelse af potentiale og 
mangfoldighed.  
 
Klassens forældregruppe, herunder klasseforældreråd, skolebestyrelse, skolens ledelse 
og ansatte har et fælles ansvar for samarbejdet, der er relateret til den enkelte elev, klas-
sen og hele skolens virke. 
De gode samarbejdsrelationer er grundlaget for at skabe en god skole med respekt for de 
enkeltes roller. Samarbejdet mellem skolen og det enkelte hjem bygger på en åben dialog 
og gensidig respekt.  
 
Skolen skal give mulighed for, at hjemmet kan følge elevens faglige, sociale og personlige 
udvikling. Kommunikationen mellem skole og hjem skal derfor være klar, ærlig og i rette 
tid, uanset hvilken karakter henvendelsen måtte have. 
 
Det betyder, at skolen:  
• sikrer relevant kommunikation til forældrene via forældreintra  
• inviterer til forældremøder, skole-hjem-samtaler, sociale arrangementer m.m.  
• er i dialog med klasseforældrerådene i de enkelte klasser  
 
Det betyder, at forældrene:  
• holder sig orienteret på forældreintra  
• støtter op om deres barns læring  
• overfor deres barn støtter op om skolens arbejde  
• kommunikerer åbent med skolen om særlige forhold i hjemmet, der har relevans for bar-
nets trivsel og læring  
• sørger for, at deres barn møder undervisningsparat i skole, hvilket betyder, at barnet er 
udsovet, har fået morgenmad, har lavet lektier og har madpakke og evt. idrætstøj/svøm-
metøj med i skole.  
 
Det betyder, at klasseforældrerådene:  
• er bindeled mellem klassens forældre og skolens medarbejdere, ledelse og skolebesty-
relsen ved generelle tematikker, der vedrører hele – eller større dele – af klassens elever 
 
 
Det betyder, at skolebestyrelsen:  
• bidrager til, at sætte rammerne for samarbejdet  
• kommunikerer aktivt om bestyrelsens arbejde  

Vedtaget af skolebestyrelsen den 2. marts 2017 
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