
Princip for skole/hjemsamarbejdet 

 

Formål:  

Formålet med samarbejdet er at skabe den bedst mulige kontakt mellem skole, herunder 

SFO, og forældre til gavn for eleverne / børnene.  

Derfor er det en forudsætning, at den positive og konstruktive dialog altid sikres af hensyn 

til elevernes trivsel.  

 

Forældremøder:  

Forældremøder er, som navnet siger, forældrenes møder.  

De ansvarlige omkring klassen (lærere/pædagoger)tager initiativ til afholdelse af 

forældremøderne, som planlægges i samarbejde med klassens kontaktforældre.  

På forældremøderne aftales årets aktiviteter for skole-hjem samarbejdet, endvidere 

aftales, hvem der er ansvarlig for de enkelte aktiviteter.  

Klassens kontaktforældre er i samarbejde med klassens team ansvarlig for mødernes 

indhold samt konstruktive afvikling.  

Til hver klasse er der tilknyttet en repræsentant for skolebestyrelsen, som, efter behov, kan 

anmodes om at deltage i møder og evt. andre aktiviteter i og omkring den enkelte klasse.  

 

Klassens kontaktforældre:  

I hver klasse vælges min. 2 eller flere forældre som klassens kontaktforældre. Valget finder 

sted på skoleårets første forældremøde.  

Kontaktforældrene fungerer som bindeled mellem skolebestyrelsen og klassens forældre. 

Skolebestyrelsen afholder møder med samtlige kontaktforældre en til to gange årligt.  

Klassens kontaktforældre bør, når det giver god mening, medvirke til løsning af de 

udfordringer af trivselsmæssig karakter, der kan opstå i en klassen, så den konstruktive 

dialog sikres.  

 

Princip vedr. underretning af hjemmene om elevernes udbytte af skolegangen herunder 

elevplaner:  

Underretningen af hjemmene bygger på en løbende samt systematisk kontakt omkring 

den enkelte elev.  

Dette sker ved: 

 

Mundtlig orientering  

Skole/hjemsamtale: 

Der afholdes mindst én skole- hjemsamtale årligt for hver elev, hvor skolen som 

udgangspunkt forventer at både forældre og elev deltager. Hvis det er muligt afholdes 

samtalen efter en cafémodel.  Øvrige skole- hjemsamtaler afholdes efter behov. Både 

forældre og lærere/pædagoger på årgangen kan ønske en samtale nummer 2. 



Elevernes læringsmål, som er udarbejdet af årgangsteamet danner grundlag for 

samtalen. 

Samtaler kan afholdes forskelligt i de enkelte afdelinger. 

F.eks som en samtale mellem to lærere/pædagoger og hjemmet eller som en cafemodel 

hvor alle faglærerne er til stede samtidig og at forældre og elever har mulighed for at tale 

med faglærerne om alle fag.  

Det enkelte årgangsteam (lærere og pædagoger omkring klassen)skal hvert år aftale en 

procedure under hensyntagen til de vedtagne principper for skole-hjemsamarbejdet. 

Proceduren skal fremgå af årgangsteamets årsplan, der lægges på Personaleintra senest 

1. september.  

Samtalerne udmøntes efter en af de ovenstående modeller. Medarbejderne i den enkelte 

afdeling vælger fra år til år, hvilken model der anvendes. 

 

Kontaktbog/meddelelsesbog:  

Alle elever har en elektronisk kontaktbog / meddelelsesbog på Forældreintra til at sikre 

dialogen mellem skole og hjem.  

 

Udarbejdelse af skriftlige elevplaner jf. Folkeskolelovens § 13.b, se bilag 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 9. december 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag. 

§ 13 b. Som led i den løbende evaluering, jf. § 13, stk. 2, skal der for hver elev fra 

børnehaveklassen til og med 9. klassetrin udarbejdes en elevplan. Elevplanen skal for 

eleverne i børnehaveklassen til og med 8. klassetrin indeholde individuelle mål og status 

for elevens læring og en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå. 

 

Stk. 2. En elevplan skal for elever i børnehaveklassen indeholde de i stk. 1 nævnte 

oplysninger i forhold til kompetencemålet for dette klassetrin. 

 

Stk. 3. En elevplan skal på 1.-8. klassetrin indeholde de i stk. 1 nævnte oplysninger i 

følgende fag på følgende klassetrin: 

1) Dansk på 1.-8. klassetrin. 

2) Matematik på 1.-8. klassetrin. 

3) Engelsk på 3.-8. klassetrin. 

4) Historie på 4., 6. og 8. klassetrin. 

5) Kristendomskundskab på 3., 6. og 8. klassetrin. 

6) Natur/teknologi på 4. og 6. klassetrin. 

7) Samfundsfag på 8. klassetrin. 

8) Geografi på 8. klassetrin. 

9) Biologi på 8. klassetrin. 

10) Fysik/kemi på 8. klassetrin. 

11) Idræt på 2., 5. og 8. klassetrin. 

12) Musik på 2. og 6. klassetrin. 

13) Billedkunst på 5. klassetrin. 

14) Håndværk og design samt madkundskab på et af de klassetrin, som fagene 

tilbydes på. 

15) Tysk eller fransk på 6. og 8. klassetrin. 

16) Valgfag, jf. § 9, stk. 1, på et af de klassetrin, som faget tilbydes på. 

 

Stk. 4. Elevplanen skal for hver elev på 8. og 9. klassetrin indeholde oplysninger til brug 

for vurderingen af elevens uddannelsesparathed, jf. lov om vejledning om uddannelse 

og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse, m.v. Elevplanen skal indeholde 

oplysninger om: 

1) Hvilken ungdomsuddannelse eleven påtænker at søge efter 9. eller 10. klasse. 

2) En vurdering af, om eleven har de nødvendige sociale og personlige forudsætninger 

for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. 

3) Den besluttede indsats, der skal iværksættes over for elever, der er vurderet 

ikkeuddannelsesparate i 8. klasse eller senere. 

 

Stk. 5. Elevplaner skal være digitale. Elevplanen skal gøres tilgængelig for elevens 

forældre digitalt og opdateres mindst en gang hvert skoleår. Forældre skal endvidere 

efter anmodning modtage en udskrift af den digitale elevplan. 

 

Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om elevplaner, herunder om 

anvendelse af digitale løsninger. 

 

Karaktergivning på 8. – 9. klassetrin efter gældende regler  

 


