
Princip for forældreansvar 

 

På Krogårdskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt 

forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er bestyrelsens opfattelse, at forventningerne til 

forældrene skal ligestilles med forventninger til skolen og eleverne. Skolebestyrelsen har disse 

forventninger til forældre, skolen og elever på Krogårdskolen.  

Forventninger til forældre:  

▪ At forældrene indgår positivt i skole-/hjemsamarbejdet og bakker skolen op ved at deltage i barnets 

skolegang og i skolens liv ved bl.a. sociale og faglige arrangementer på skolen.  

▪ At børnene opdrages til at tage hensyn og udvise ansvarlig social adfærd samt at tiltale alle i en pæn 

og høflig tone.  

▪ At børnene møder til tiden og er klar til at modtage undervisning.  

▪ At forældrene støtter elevens læring ved bl.a. lektiehjælp, højtlæsning og sammen med eleven selv 

holde sig orienterede om hjemmearbejde ved evt. fravær.  

▪ At forældrene søger information på ForældreIntra om f.eks. ugeplaner, elevplaner, aktiviteter, lektier, 

skemaændringer, temauger el. lign. 

BARNET SKAL MELDES SYG PÅ 1. SYGEDAG, INDEN FØRSTE UNDERVISNINGS LEKTION 

via aula.  

▪ At forældrene respekterer skolen som en arbejdsplads. Det betyder, at ferier/fridage afholdes i 

skolens ferie. Elevfravær kan have negativ indflydelse på karakterer, trivsel og flow i skoledagen. Der 

henstilles til, at eleven ikke tages ud af skolen udenfor skoleferien. Er dette absolut nødvendigt, overgår 

undervisningspligten til forældrene.  

▪ At forældrene ved eventuelle konflikter kontakter følgende i nævnte rækkefølge: Relevant 

medarbejder, skolens ledelse, skolebestyrelsen.  

▪ Alle klasser kan oprette klassekasser, hvortil forældre og elever evt. i samarbejde med skolen kan 

indsamle midler til formål, der går ud over, hvad der normalt kan finansieres af skolens budget.  

 

Forventninger til skolen:  

▪ At skolen skaber læringsmiljøer, som fremmer/sikrer elevernes trivsel, udvikling og læring.  

▪ At skolen er med til at skabe glæde og begejstring omkring læring, så den enkelte elev får lyst til at 

lære.  

▪ At skolen er med til at skabe gode og trygge relationer og arbejdsvaner.  

▪ At skolen løser konflikter på en konsekvent, ligeværdig og anerkendende måde.  

▪ At skolen indgår i et positivt skole-/hjemsamarbejde, hvor forældrene informeres socialt og fagligt 

omkring deres barn, for på bedste vis at kunne bakke op om skolens arbejde.  

 

 

Forventninger til elever:  

▪ At eleverne er velforberedte og deltager aktivt i timerne.  

▪ At eleverne behandler andre, som de selv vil behandles.  

▪ At eleverne lytter til hinanden og taler pænt til og om andre.  

▪ At eleverne passer på andres og skolens ting.  

▪ At eleverne medvirker til, at Krogårdskolen er et rart sted at være.  

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 14. september 2016  

Opdateret på skolebestyrelsesmødet den 21. november 2019 


