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Principper for 

Kommunikation 

 

 

Baggrund for Herstedlund Skoles principper for kommunikation 
 
Herstedlund Skole ønsker altid at fremstå som en professionel organisation med en klar 
faglig og social profil. Skolens kommunikation internt såvel som eksternt er en del af 
denne profil. 
 
Først og fremmest har skolen og skolens forældre et gensidigt ønske og en forventning 
om at deltage i en dialog om elevernes sociale og faglige trivsel. Derudover har skolen og 
skolens forældre et ønske og en forventning om modtage informationer fra henholdsvis 
skole og hjem. 
 
Endvidere har både forvaltning, politikere og lokalområdet et behov og en interesse i at 
vide, hvad der foregår, og for at komme i kontakt med skolen. 
 
Skolen forventer derfor et stigende og berettiget ønske om informationer, fremlæggelse af 
mål og visioner, beskrivelse af evaluering og dokumentation og dialog med 
interessenterne. Skolen ønsker at øve indflydelse på dette billede og fortælle de gode 
historier om den professionelle indsats, der gøres. 
 
 

Værdier for Herstedlund Skoles principper for kommunikation 
 
Det er af høj værdi for Herstedlund Skole, at alle parter i skolens hverdag; elever, 
forældre, lærere, pædagoger, ledelse og øvrige ansatte oplever en god og professionel 
intern og ekstern kommunikation. 
Det betyder, at kommunikationen altid søger at tage udgangspunkt i anerkendende og 
positive indfaldsvinkler. Det er vigtigt, at alle parter kan se sig selv i det samlede 
kommunikationsbillede. 

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 kommunikationen 

• Vi kommunikerer med hinanden i gensidig respekt 

• Vores kommunikation bidrager til elevernes trivsel og læring 
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Mål 
 
Det er et mål for Herstedlund Skole at fastholde mundtlig kommunikation samtidig med, at 
de muligheder, som ligger i den elektroniske kommunikation udbygges. 
 
Herstedlund Skole vil fortsat benytte sig af den mundtlige ”face to face”- kommunikation og 
dialog i form af forældremøder, forældre- og elevsamtaler, fælles udflugter og 
arrangementer. Hovedparten af den skriftlige kommunikation foregår via AULA og andre 
elektroniske medier. 
 
Det er kommunikationens indhold, hensigt og budskab, der styrer hvilke medier, der bør 
vælges. 
 
 

Kommunikationens indhold 
 
De centrale emner i skolens kommunikation er: 
 

• Elevernes læring – f.eks. planlægning af undervisningen, evaluering af undervisningen, 
praktiske informationer. Dialog med forældre om undervisningen, elevernes udbytte / 
elevplaner og samarbejde om forældrenes rolle i læreprocesser. 
 

• Sociale relationer og socialisering - f.eks. informationer og dialog med forældre om 
regler, omgangsformer, fælles udflugter og afholdelse af kulturelle begivenheder. 
 

• Skolens organisering og virksomhed bredt set – f.eks. informationer om fag, skema, 
virksomhedsplaner, nye lærere, vikardækning, udflugter, prøveafholdelse, årets gang. 
Dialog med forældre om skolens udvikling. 
 

• Storytelling – Ved brug af billedmedier, reportager og fortællinger at informere om alle 
sider af skolens hverdag og kulturelle begivenheder med det formål at fortælle ”den 
gode historie” om skolen. 
 
 

Evaluering 
 
Herstedlund Skoles principper for kommunikation drøftes en gang årligt i MED- og  
skolebestyrelsesregi. 
 
 
Vedtaget i SKB april 2016 (gammelt layout) 
 
Fastlagt i MED 2. april 2020 (nyt layout og AULA) 
 


