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Principper for det gode 

Skole-hjem-samarbejde 

 

 
Afsættet for principperne er, at… 
 

• Al forskning peger på, at børn lærer og trives bedst, når forældrene er involveret i de-
res læringsmiljø 

• Gode relationer i klassen er bærende for læring og trivsel - og det skal samarbejdet 
mellem forældre og skolen samt forældrene imellem støtte op om 

• Klassens lærere (og årgangsteamet) har en særlig rolle og ansvar for at facilitere det 
gode forældresamarbejde - det kommer ikke nødvendigvis af sig selv 

• Forældre som tager ansvar for deres barns skolegang og den fælles trivsel i klassen er 
afgørende for, at alle børn lærer og udvikler sig positivt. 

 
Det er tegn på et godt og velfungerende skole/hjem-samarbejde når… 
 

• Både skole og hjem oplever, at samarbejdet medvirker til at understøtte det enkelte 
barns udbytte af skolegangen.  

• Samarbejdet, herunder kommunikationen, mellem skole og hjem af begge parter ople-
ves som anerkendende, åbent og respektfuldt, og vi tror på hinandens gode intentioner 
og udviser gensidig tillid.  

• Det er let for alle forældre at holde sig opdateret omkring såvel de praktiske som de 
indholdsmæssige dele af deres barns skolegang, og forældrene har et klart billede af, 
hvordan og til hvem de skal henvende sig i forskellige situationer.  

• Alle forældre deltager som udgangspunkt aktivt i skolens faglige og sociale arrange-
menter. 

Skolens målsætninger 
 

• Vi vil distriktets børn – I vælger os 

• Du opnår dine mål – og du får din rette uddannelse 

• Vi har de dygtigste medarbejdere til at hjælpe dig 

• Alle er en del af fællesskabet – alle bidrager til fællesskabet 
 

Visioner for det gode samarbejde 
 
Skolens vigtigste samarbejdspartnere er forældrene. Derfor er det vigtigt, at vi har 
et positivt samarbejde mellem skolen og hjemmet. Et samarbejde der bygger på 
tillid, loyalitet og respekt. 
 
Vi mener, at regler og rammer for vores samvær, og vores krav og forventninger 
til hinanden skal være tydelige og gensidigt forpligtende. 
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Se i øvrigt oversigten over den gode elev, den gode underviser, den gode undervisning og 
det gode hjem sidst i dette dokument. 

Hvad skal der til? 
 
Det skal starte rigtigt 
Fra første skoledag skal forældrene opleve, at de er vigtige for deres børns skolegang, og 
at skolen gerne vil have dem involveret i skolens daglighed. 

Det kan f.eks. ske ved: 

• 1. skolehjemsamtale kan foregå i hjemmet 

• Forældre inviteres til at deltage i undervisningen  

• Etablere kontaktforældregruppe, hvor læreren deltager i første møde for at hjælpe i 
gang og introducere til de emner, som kontaktforældrene med fordel kan tage ansvar 
for. 

 
Og hvis det skal fortsætte rigtigt, er det væsentligt at både lærere og forældre tager ansvar 
for, at der igennem hele barnets skolegang er en god og tæt kontakt mellem hjem og 
skole. Det etableres både gennem de to årlige skole-hjemsamtaler, men også gennem det 
løbende samarbejde om klassens trivsel. 

Forældremøder 
Forældremøder er et væsentligt omdrejningspunkt for skolehjemsamarbejdet. Her har for-
ældrene mulighed for at møde hinanden og tale om emner, som er væsentlige i forhold til 
deres børns skolegang - og få indsigt i skolens og børnenes hverdag. For at fastholde en-
gagementet og lysten til at møde op, er det aftalt, at der skal eksperimenteres med for-
men, så forældrene oplever møderne som meningsfulde og får ejerskab til indholdet på 
møderne. 
 
Der kan arbejdes med: 
• Inddragelse og deltagelse af børn i forældremøder - børnene kan være med til at be-

stemme punkter på dagsordenen, vise ting fra deres hverdag i skolen (fysisk, som aktivi-
teter eller videoklip mv.) 

• Tættere kobling mellem forældremøder og sociale aktiviteter  
• Bredere ejerskab til dagsordenen ved at både lærere, forældre, kontaktforældre og børn 

byder ind med emner 
• Fælles møder/fælles temaer på tværs af årgange 
• Form og opfølgning på mødeindkaldelse - tidsfrist, tilmelding, opfølgning. 
• Sikre at forældrene går hjem med noget, som man ikke får ved at læse i AULA 
• Referat fra møder for at holde mandtal på fremmøde 
 
Kontaktforældre  
Kontaktforældre har en central rolle i det gode skolehjemsamarbejde. Der bør være fokus 
på fra både skolens og forældres side, at der igennem hele skolegangen er en kontaktfor-
ældregruppe i hver klasse. Også i de ældre klasser skal der være opmærksomhed på, at 
der vælges kontaktforældre. Der er udarbejdet en pjece, som beskriver kontaktforældre-
nes rolle. 
 
Skolebestyrelsen afholder årligt et kontaktforældre-arrangement, hvor der sker erfarings-
udveksling og emner på tværs af årgange kan tages op til drøftelse.  
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AULA 
AULA er det sted, hvor forældre i det daglige kan holde sig ajour med deres barns skole-
gang. Det forventes således, at alle forældre holder sig orienteret i AULA. Forældrene kan 
forvente af lærerne, at der hver uge laves en ugeplan som kan findes i AULA, hvor det 
fremgår, hvad der sker i ugens løb. Ugeplanen kan både udfyldes fremadrettet og bagud-
rettet, men der bør generelt udfyldes for alle fag, herunder også UUV. 
 
Årgangen som omdrejningspunkt/ centrum 
Klasserne arbejder sammen på tværs af årgangen, hvor teamet dækker langt hovedparten 
af undervisningen på egen årgang. De kendte voksne skaber tryghed for eleverne og giver 
lærerne større muligheder for fleksibel planlægning. 
I indskolingen har hvert årgangsteam 3 pædagoger fra SFO’en, som er tilknyttet hver sin 
klasse. Pædagogernes timer kan som lærernes anvendes fleksibelt i årgangens planlæg-
ning under hensyntagen til mødetid og mulighed for forberedelse. 
 
Hvis flere klasser sammenlægges til ‘årgangsklasser’ med aktiv brug af holddeling frem for 
den traditionelle klassedeling, er lærerne opmærksomme på, hvordan skolehjemsamarbej-
det kan understøttes i den større enhed. Dette sker i dialog mellem skolen og kontaktfor-
ældrene. 
 

DEN 

GODE 

ELEV 

DEN 

GODE 

UNDER-

VISER 

DEN 

GODE 

UNDER-

VISNING 

DET 

GODE 
HJEM 

Møder veludhvilet og 

forberedt til tiden.  

Møder veloplagt og 

forberedt til tiden. 

Finder sted i et godt 

visuelt læringsmiljø 

og tager højde for 

indlagt fysisk aktivitet 

og ydre rammer. 

Søger for, at barnet 

møder veludhvilet og 

forberedt til dagen og 

holder sig orienteret 

om skolen og barnets 

skolegang.  

Deltager positivt og 

aktivt i undervisnin-

gen.  

Er autentisk, positiv 

og tydelig i sin under-

visning og ledelse af 

klas- sen.  

Bygger på en god og 

tryg stemning og gi-

ver mulighed for, at 

eleverne er aktive. 

Støtter barnet i sin 

forberedelse til skolen 

og i at deltage posi-

tivt i undervisningen. 

Holder sig hyppigt 

orienteret på AULA. 
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DEN 
GODE 

ELEV 

DEN 

GODE 

UNDER-

VISER 

DEN 

GODE 

UNDER-

VISNING 

DET 
GODE 

HJEM 

Taler ordentligt og re-

spektfuldt til medar-

bejdere og andre ele-

ver.  

Er tydelig, bevidst og 

respektfuld i sin kom-

munikation med ele-

ver og forældre.  

Baserer sig på en god 

tone og et ordentligt 

sprog.  

Taler positivt om sko-

len og kontakter sko-

lens ansatte for nær-

mere dialog, hvis man 

er i tvivl om noget i 

barnets skolegang.  

Anerkender, respek-

terer og viser inte-

resse for andre. 

Anerkender, respek-

terer og viser inte-

resse for klassen og 

den enkelte elev.  

Bygger på, at elever-

ne har indflydelse på 

indhold og metode.  

Anerkender, viser re-

spekt og interesserer 

sig for skolens an-

satte, elever og for-

ældre.  

Overholder aftaler og 

retningslinjer.  

Sætter klare og tyde-

lige rammer for afta-

ler og retningslinjer.  

Har en klar struktur 

med tydelige spille-

regler. 

Hjælper barnet med 

at overholde aftaler 

og retningslinjer  

Er nysgerrig, har mod 

på og lyst til at lære 

nyt.  

Udfordrer sig selv og 

er åben over for kon-

struktiv dialog.  

Giver passende udfor-

dringer til alle elever 

med mulighed for 

fremgang.  

Motiverer og stimule-

rer barnets nysgerrig-

hed og lærelyst. 
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DEN 
GODE 

ELEV 

DEN 

GODE 

UNDER-

VISER 

DEN 

GODE 

UNDER-

VISNING 

DET 
GODE 

HJEM 

Kender sin egen 

måde at lære på.  

Er fagligt velfunderet 

og er både i stand til 

at tænke kreativt og 

stille åbne opgaver.  

Er varieret med hen-

syn til metoder og 

måder at arbejde på 

og tager højde for, at 

børn har forskellige 

måder at lære på.  

Er positiv og åben 

over for forskellige 

måder at lære på.  

Ved, hvad der skal ar-

bejdes med i under-

visningen og hvorfor.  

Gør undervisningens 

mål forståelige og fo-

retager løbende eva-

luering.  

Lægger op til, at ele-

ven reflekterer over 

sin egen læring.  

Hjælper barnet med 

at forstå målet med 

undervisningen og til 

at reflektere over sin 

læring.  

Bidrager aktivt til og 

ser sig selv som en 

værdifuld del af fæl-

lesskabet. 

Skaber et velfunge-

rende fællesskab, der 

højner niveauer. 

Veksler mellem 

at lade elever arbejde 

individuelt og sam-

men med andre  

Støtter op omkring 

samarbejde og fæl-

lesskaber og deltager 

aktivt i skolens/klas-

sens arrangementer.  
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