
 

Holme Skoles princip for samarbejdet mellem skole og hjem 

 

Princippet omhandler kommunikation, samt samarbejdet om elevernes læring og trivsel. 

Vi har til arbejdet søgt inspiration ved foreningen ’Skole og Forældre’.  

 

Kommunikation 

Fundamentet for et godt skole-hjem-samarbejde udgøres af tillidsfuld og konstruktiv dialog.  

En sådan understøttes af gensidige forpligtelser på: 

- Sproglig og indholdsmæssig ordentlighed i henvendelser, regelmæssighed i tjek af 

informationskanaler (primært Aula) og rettidighed i svar på henvendelser. 

 

- Åbenhed omkring udfordringer. Vejen til at løse udfordringer er via dialog. Oplever man 

udfordringer i forhold til sit barn eller i barnets klasse, drøftes dette først med klassens 

lærere. Hvis skolen oplever udfordringer omkring et barn, drøftes dette med hjemmet. 

 

Skolen er desuden forpligtet på at informere rettidigt om generelle ting vedrørende skolen, 

planlægningsmæssige ændringer, fælles begivenheder mv. 

Forældrene er forpligtede på at holde skolen opdateret på ting vedrørende deres barn, som kan 

have indflydelse i forhold til barnets skolegang, sygdom i familien, flytning mv. 

 

Læring 

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder. 

(Folkeskolens formålsparagraf §1) 

I dette samarbejde har skole og forældre hver især nogle grundlæggende ansvarsområder. 

 

Skolen har ansvar for at følge gældende retningslinjer, målsætninger mv. på området. Skolen har 

ansvaret for at undervisningen er ”up-to-date” og inkluderende. Skolen forpligter sig på at være 

ambitiøs på alle elevernes vegne og på at lave læringsrum, hvor eleverne har mulighed for at få 

det optimale ud af undervisningen.  



Skolen har desuden ansvaret for at opdatere elev og hjem om elevens progression og for at 

igangsætte dialog med hjemmet, hvis skolen vurderer behovet for at drøfte særlige pædagogiske 

tiltag for eleven.   

 

Hjemmet har ansvaret for at eleverne møder velforberedte om morgenen. Dette indebærer, at 

eleverne er udhvilede, har fået morgenmad, har madpakke eller madpenge med i skole, har de 

rigtige skolematerialer med (bøger, idrætstøj, opladet pc, spidse blyanter osv.) 

Hjemmet har desuden ansvaret for at hjælpe barnet med overblik over hjemmearbejde og at gå i 

dialog med skolen, hvis ens barn har særlige behov. 

 

   

Trivsel  

Skolen har ansvaret for at udarbejde, afvikle og følge centralt besluttede tiltag som 

trivselsundersøgelser, antimobbestrategi mv. 

Skolen har ansvaret for, at skolen opleves som et rart, respektfuldt og trygt sted at være.  

Skolen har ansvaret for at igangsætte handlinger, herunder dialog med forældre eller 

forældregruppen, hvis skolen oplever manglende elevtrivsel. 

 

Hjemmet har ansvaret for at understøtte og medvirke til god trivsel i skolen/klassen ved at 

samarbejde med skolen om diverse trivselsindsatser. Hjemmet har ansvaret for at igangsætte 

dialog med skolen, hvis hjemmet oplever manglende trivsel. 

 

 

 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen ultimo 2020 og primo 2021. 

 


