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MÅL OG PRINCIPPER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDET PÅ 

KARUP SKOLE 

  

Grundlæggende holdninger og målet med skole-hjemsamarbejdet 

• Folkeskolen er et forpligtende fællesskab for både børn, forældre og personale. Det 

betyder, at alle parter på hver deres niveau er forpligtet til at arbejde for, at alle kan 

indgå i og føle sig som en del af skolens fællesskab. 

• Forældrene er den vigtigste faktor i et barns opvækst, opdragelse og skolegang, og 

skolen støtter forældrene i denne opgave gennem tæt dialog om børnenes trivsel og 

læring i skolen, samt gennem koordination af indsatser omkring både enkelte børn 

og børnegrupper. 

• Der ligger i forældregruppen en enorm og afgørende ressource i forhold til at lykkes 

med folkeskolens mange ambitiøse mål for børnene. Skolen arbejder aktivt for at in-

volvere og engagere forældregruppen i dette arbejde. 

• Et positivt, åbent og tillidsfuldt skole-hjemsamarbejde præget af et gensidigt højt in-

formationsniveau og et fælles ansvar har afgørende betydning for elevernes udbytte 

af deres skolegang. Forældrenes interesse og opbakning både omkring eget barn, 

men også omkring klassens trivsel er en uvurderlig hjælp og støtte.   

• Det er vigtigt helt fra skolestarten at skabe et godt socialt fællesskab og netværk i 

forældregruppen, og vi forventer at alle forældre deltager aktivt i dette. Dette er med 

til at øge trivslen i klassen og er dermed forebyggende for problemer igennem skole-

forløbet.   

• Skolens fagpersonale har det professionelle ansvar i forhold til arbejdet med børne-

nes læring, trivsel og udvikling i skoletiden. Dette arbejde tydeliggøres over for foræl-

drene, så de i dagligdagen kan støtte op om det generelle arbejde og de særlige ind-

satser. 

 

Handlinger, der fører til målet…  

 Gensidig kommunikation 

• Den gensidige kommunikation omkring undervisningen, elevernes trivsel og andre 

forhold omkring elevernes skolegang er meget betydningsfuld og vægtes højt.   

• AULA er det centrale og primære kommunikationsredskab mellem skole og hjem. 

• Vi forventer, at forældrene er aktive og opsøgende på AULA i forhold til den daglige 

kommunikation med skolen samt de informationer, der løbende stilles til rådighed.  

• Vi forventer, at skolens pædagogiske personale læser beskeder mm. fra forældre én 

gang dagligt på skoledage. Der kan dog være op til flere dages svar tid ved fx ferier, 

kursus eller hvis der er behov for drøftelse med kollegaer. 
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• Den dialog som ikke blot er orienteringer begge veje, bør i videst muligt omfang kla-

res telefonisk eller gennem et møde på skolen.  

Forældreråd for hjemmehold og klasser 

• Størstedelen af skole-hjemsamarbejdet foregår omkring den enkelte børnegruppe, 

og derfor er forældrerådets arbejde for den fælles trivsel af stor betydning.  

• Forældrerådets opgave er at være aktivt medvirkende til at skabe et tillidsfuldt og 

trygt miljø i børnegruppen (hjemmehold/klasse), ved at lave arrangementer, da det 

er gennem fælles arrangementer at trivsel opnås.  

• Det forventes at alle forældre støtter aktivt op omkring de aktiviteter, der planlægges 

for hele eller dele af børnegruppen.  

 

Valg af repræsentanter for hjemmehold (indskoling og mellemtrin) og klasser (udskolingen) 

• Der vælges repræsentanter for hvert hjemmehold/klasser. Gerne 3 – 4 forældre. 

• Medlemskabet går på skift mellem holdets forældre og man er valgt for 1 år ad gan-

gen, og der er mulighed for genvalg. 

• Det kan være mest hensigtsmæssigt hvis forældre til både piger og drenge er repræ-

senteret i forældrerådet. Men det vægtes højere, at der er forældre, der ønsker at 

indgå i forældrerådet end at hver årgang er repræsenteret. 

Opgaver 

• Forældrerådet samarbejder med lærerne om en række opgaver, der understøtter 

børnenes trivsel og læring. Endvidere har forældrerådet en vigtig opgave i at styrke 

forældrefællesskabet på hjemmeholdet.  

• Der er et idekatalog på AULA – under skolebestyrelsen. 

• Skolebestyrelsen vil gerne være behjælpelig med at sætte aktiviteter i gang. 

 

Valg af repræsentanter til halloween (indskoling) og årgangsfest (mellemtrin) 

• Der vælges en repræsentant fra hvert hjemmehold ved første forældremøde i skole-

året, som sammen med repræsentanter fra bestyrelsen planlægger og afholder ar-

rangementet.  

 

 

Etablering af hjemmehold- og klassekasse 

• Der er mulighed for etablering af en hjemmehold- eller klassekasse. Såfremt dette 

ønskes, anbefales det at man indbetaler et årligt beløb (f.eks. 100 kr.) Det er så hol-

dets opgave, at lave arrangementer, der ikke overskrider det indbetalte beløb. Er der 

penge i overskud inden skoleårets udgang, kan de eventuelt bruges til hygge på sid-

ste skoledag eller til bolde, sjippetov osv.  
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Børnefødselsdage  

• Afvikling af børnefødselsdag er et privat anliggende. Hvordan man ønsker at afholde 

fødselsdage, er op til forældrene selv, det anbefales dog, at man ved første foræl-

dremøde aftaler hvordan man ønsker det på hjemmeholdet. 

• Skolebestyrelsen anbefaler, at man benytter sig af en af følgende muligheder: 

• Invitere hele hjemmeholdet. 

• Inviterer pigerne fra hjemmeholdet. 

• Inviterer drengene fra hjemmeholdet. 

• Samler fødselsdagene kvartalsvis og afholder en stor ”fest” hvor alle de børn der 

har fødselsdag i kvartalet fejres. På denne måde kan man komme udover alders-

forskelle. 

• Man går nogen stykker sammen om et fødselsdagsarrangement. 

• Det anbefales, at der aftales et fast beløb for gaver ved skoleårets start. 

 

Arrangement i forbindelse med konfirmation (2. dag) 

• Afvikling af 2. dags arrangement i forbindelse med konfirmation, er normalt noget 

som arrangeres af klasserådet for 7. årgang.  

 

 

Forældremøder 

• Der afholdes som udgangspunkt ét årligt aftenmøde for forældrene i den enkelte 

børnegruppe i starten af skoleåret. Efter behov kan der arrangeres yderligere møder 

som fyraftensmøder. Vi forventer, at alle børn er repræsenteret ved minimum én for-

ælder. 

• I møderne deltager fra skolens side det personale, som er relevant for indholdet og 

formålet med mødet. 

• På forældremødet er det vigtigt, at forældrene bliver informeret om skolens arbejde 

med børnenes læring og trivsel, og at forældrene drøfter aktuelle emner med hinan-

den.   

Orientering om skolens syn på børnenes udbytte af skolegangen. 

• Børn og forældre skal løbende orienteres om, hvordan skolen oplever det enkelte 

barns læring og trivsel. 

• Til dette arbejde anvendes blandt andet elevplaner, resultater fra forskellige test, 

elevsamtaler, karakterer, TOPI og andre evalueringsredskaber.  

• Kommunikationen omkring barnets udbytte af skolegangen kan efter behov foregå 

skriftligt, over telefonen eller på et møde. 

• Det enkelte team aftaler, hvilken struktur og tilgang, der bedst løser denne opgave i 

forhold til den pågældende børnegruppe, og melder dette ud til forældrene. Det faste 

samarbejde mellem skole og hjem skal dog gennemføres om eftermiddagen inden 

kl. 17.00.  
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Forældres deltagelse i skoledagen 

• Skolen betragtes som en arbejdsplads for både børn og personale, og det er ikke 

alle børnegrupper og/eller undervisningssituationer, der i alle sammenhænge vil pro-

fitere af forældredeltagelse. Det betyder, at forældres deltagelse i skoledagen er 

både ønsket og velkommen, men altid skal aftales og koordineres på forhånd med 

det relevante personale, så det giver et ekstra udbytte for alle parter.  

• Skolens team er opmærksomme på at tænke forældrene ind som en aktiv ressource 

i undervisningen. Det betyder, at forældrene altid inviteres til at deltage i de aktivite-

ter, hvor forældrene særligt kan gøre en forskel fx i forbindelse med fagdage, ekskur-

sioner, cykelture mv.  

 

Skolebestyrelsen 

• Skolebestyrelsen medvirker til det gode skole-hjemsamarbejde. 

•  Skolebestyrelsesmedlemmer støtter forældregruppen i forhold til fx idéer til aktivite-

ter, samt indblik i skolens daglige virke. 

• Hvert år arrangeres der et møde mellem enten forældrerådene eller alle forældre og 

skolebestyrelsen. Her har skolebestyrelsen mulighed for at fremlægge sit arbejde, 

samt bringe forskellige temaer til drøftelse med forældregruppen.  

  

 

Skolebestyrelsen på Karup Skole 


