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Princip for forældremøder  

Formål: 

Forældremøder skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for den faglige, 

sociale og dannelsesmæssige udvikling i klassen. 

Mål: 

• Forældremøderne sikrer et godt samarbejde mellem skole og forældre omkring 

klassen. 

• Forældremøderne sikrer inddragelse af forældrene i drøftelse og løsning af faglige og 

trivselsmæssige problemer i klassen. 

• Forældremøderne sikrer, at forældrene kender de overordnede planer for de faglige 

og sociale aktiviteter, der skal iværksættes i klassen. Samt, at de ved, hvor de kan 

hente yderligere oplysninger. 

• Forældremøderne medvirker til at skabe et godt forældrefællesskab omkring klassen. 

Skolens ansvar: 

• Skolen tilstræber at afholde mindst ét forældremøde og skolen er åben over for 

behovet for ekstraordinære forældremøder. 

• Skolen sørger for, at der på møderne prioriteres dialog med og mellem forældrene – 

fx gennem cases om aldersbestemte situationer. 

• Skolen sørger for at inddrage klassens kontaktforældre i planlægning og 

gennemførelse af forældremøder. 

• Årgangens lærere har i god tid inden mødet inddraget eleverne om eventuelle emner 

på mødet. 

• Skolen indkalder i tilpas god tid til forældremøder og på tidspunkter, hvor forældrene 

har reel mulighed for at deltage ved fx kun at afholde møder for én årgang om dagen. 

• Ved mødet afsluttes med en fælles evaluering ift inddragelse og relevans. 
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Forældrenes ansvar: 

• Forældrene bestræber sig på at deltage i alle forældremøder. 

• Forældrene bestræber sig på at bidrage konstruktivt på forældremøderne, så 

klassens faglige og trivselsmæssige udvikling sikres. 

• Klassens kontaktforældre deltager som udgangspunkt i planlægning og 

gennemførelse af forældremøder. 
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Princip for kontaktforældre  

Formålet med kontaktforældre er: 

• At fremme dialogen mellem forældre og personale i den enkelte klasse. 

• At styrke klassens trivsel, fællesskab og samarbejde. 

• At fremme samarbejdet i klassens forældregruppe 

• At styrke dialogen mellem skolens klasser, skolebestyrelsen og skolens ledelse. 

Skolens ansvar: 

• Kontaktforældrene vælges for et skoleår af gangen. 

• Kontaktforældrene vælges på det første forældremøde, der afholdes efter skolernes 

sommerferie. 

• Der vælges mindst to kontaktforældre i hver klasse. 

• Kontaktforældrene inddrages i planlægning og afholdelse af forældremøder. 

• Skolen tilstræber personalets deltagelse i kontaktforældrenes sociale arrangementer. 

• Skolebestyrelsen indkalder alle skolens kontaktforældre til et til to årlige møder. 

• Skolebestyrelsen udarbejder et idékatalog til brug for arbejdet som kontaktforælder. 

• Skolebestyrelsen bruger kontaktforældrene som høringspart i forbindelse med 

udformning af blandt andet principper, høringssvar og politikker. 

Kontaktforældrenes ansvar: 

• Kontaktforældrene er bindeled mellem klassens forældre og klassens personale. 

• Kontaktforældrene er bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen. 

• Kontaktforældrene sørger for, at vigtige emner og problemstillinger kommer med på 

forældremødernes dagsordener. 
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• Kontaktforældrene formidler emner til diskussion i skolebestyrelsen og emner fra 

skolebestyrelsen til diskussion i klassens forældregruppe. 

• Kontaktforældrene inddrager alle børn og forældre i klassens fællesskab og har særligt 

fokus på nytilkomne. 

• Kontaktforældrene tager initiativ til sociale arrangementer for klassen, eventuelt 

gennem uddelegering til andre forældre. 
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Princip for forældres deltagelse i skolens liv og barnets 
skolegang  
 

Formål: 

• Forældrenes deltagelse i barnets skolegang skal sikre, at skolen og forældrene i 

samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige 

udvikling. 

• Forældrenes deltagelse i skolens liv skal styrke opbakningen til skolen og fællesskabet 

i barnets klasse. 

Mål: 

• Alle forældres ressourcer udnyttes så godt som muligt til gavn for elevernes trivsel og 

læring. 

• Alle forældre er bevidste om, at deres engagement i deres barns skolegang er vigtig for 

barnets læring og trivsel. 

• Sociale og faglige arrangementer på skolen giver forældrene et indblik i deres barns 

hverdag på skolen. 

• Sociale og faglige arrangementer på skolen medvirker til at fremme såvel elev- som 

forældrefællesskaber i klassen. 

 

Skolens ansvar: 

• Skolen tilstræber at planlægge undervisningen, så forældrenes involvering i deres 

barns læring i så høj grad som muligt bidrager til barnets faglige, sociale og 

dannelsesmæssige udvikling. 

• Skolen skal arbejde for, at forældrene bliver bevidste om, at deres deltagelse i barnets 

skolegang er vigtig for barnets læring og trivsel. 

• Skolen skal arbejde for, at forældrene ved, hvordan de kan støtte deres barns læring i 

skolen bl.a. ved aktiviteter uden for skoletiden. 
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• Skolen skal arbejde for, at en gruppe af forældre i hver klasse påtager sig rollen som 

kontaktpersoner (kontaktforældre, klasseråd, e.l.). Disse skal inddrages i planlægning 

og gennemførelse af forældremøder samt tage initiativ til sociale arrangementer i 

klassen. 

• Skolen tilstræber at planlægge sociale og faglige arrangementer, så flest mulige 

forældre kan deltage. 

Forældrenes ansvar: 

• Forældrene tilstræber at støtte deres barns læring i videst muligt omfang i såvel skolen 

som i hjemmet. 

• Forældrene sørger som udgangspunkt for, at deres barn møder undervisningsparat i 

skolen. Herunder at forældrene signalerer, at skolen er vigtig, samt at barnet er 

velforberedt og respekterer skolens regler og almindelige normer for god opførsel. 

• Forældrene tilstræber at deltage i de faglige og sociale arrangementer på skolen. 

• Forældrene tilstræber at arbejde for et stærkt forældrefællesskab, så alle elevers 

læring og trivsel højnes. 
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Princip for skole-hjem-samtaler  

Formål: 

Skole-hjem-samtaler skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det 

enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling. 

Mål: 

• Skole-hjem-samtaler giver forældrene et fyldestgørende billede af barnets faglige 

udbytte og trivsel, og er med til at sikre at evt. faglige og trivselsmæssige problemer 

opdages i tide. 

• Skole-hjem-samtaler er med til at sikre et samarbejde om, at alle elever udfordres i 

forhold til deres potentiale gennem fastsættelse af individuelle faglige og sociale mål. 

• Skole-hjem-samtaler sikrer dialog mellem lærere og forældre i forhold til fastsættelse 

og opnåelse af målene for barnets faglige og sociale udvikling. 

• Skole-hjem-samtaler sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældrene om, hvordan 

forældrene kan støtte deres barn i at nå de faglige og sociale mål. 

• Skole-hjem-samtalen understøttes af elevplanen samt evt. anden form for skriftligt 

materiale. 

Skolens ansvar: 

• Skolen tilstræber at indkalde til skole-hjem-samtaler i tilpas god tid, og at afholde 

samtalerne, så alle forældre har reel mulighed for at deltage. 

• Skolen udsender elevplanerne i tilpas god tid, så forældrene kan bruge dem som 

forberedelse til skole-hjem-samtalen. 

• Skolen indkalder i tilstrækkeligt omfang til skole-hjem-samtaler - fx to gange om året. 

• Skolen vurderer løbende, om der er brug for ekstra skole-hjem-samtaler for en elev. 

• Skolen tilstræber at give forældrene fyldestgørende viden om, hvordan de i hjemmet 

kan støtte deres barns læring. 

• Skolen tilstræber, at forældrene får en fyldestgørende viden om elevens udvikling i alle 

fag hvert år i forbindelse med skole-hjem-samtalerne. 
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Forældrenes ansvar: 

• Forældrene forbereder sig til skole-hjem-samtalen ved at gennemgå elevplanen 

sammen med deres barn. 

• Forældrene tilstræber, at mindst én forælder deltager i skole-hjem-samtalen. 
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Princip for underretning af hjemmet om elevens 

udbytte af undervisningen - herunder elevplaner 

Formål: 

• Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene 

løbende og fyldestgørende orientering om deres barns faglige og trivselsmæssige 

udvikling. 

• Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene 

et grundlag for at bidrage til deres barns læring og trivsel. 

Mål: 

• Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen er fyldestgørende og 

tilpasset forældrenes forskellige forudsætninger. 

• Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen hjælper skolen og 

forældrene til sammen at forebygge og løse faglige og trivselsmæssige problemer. 

• Elevplanen er en del af underretningen af hjemmet om elevens udbytte af 

undervisningen. Den giver forældrene og eleven et fyldestgørende billede af elevens 

faglige udbytte og trivsel. 

• Elevplanen er med til at sikre, at alle elever udfordres i forhold til deres niveau. 

• Elevplanen danner grundlag for skole-hjem-samtalen og indeholder aftaler mellem 

skolen og forældrene om elevens udvikling. 

Skolens ansvar: 

• Skolen tilstræber at give forældrene en løbende og fyldestgørende viden om elevens 

udvikling i alle fag hvert år. 

• Skolen tilstræber at give forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres 

barns læring. 

• Skolen tilstræber at udarbejde løbende opdatering af elevplanerne. 

• Skolen tilstræber, at elevplanerne giver et fyldestgørende billede af den enkelte elevs 

faglige udbytte og trivsel samt af de konkrete mål, der sættes for elevens udvikling. 
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• Skolen tilstræber, at indholdet i elevplanen bygger på samtaler med eleven. 

• Skolen tager, i sin orientering af forældrene om elevens udbytte af undervisningen, 

hensyn til forældrenes forskellige forudsætninger. 

• Skolen tilstræber at udlevere elevplanen i en form og på et tidspunkt, så forældrene 

kan bruge det som forberedelse til skole-hjem-samtalerne, og sørger for opdatering 

efter samtalen ift. mål og aftaler. 

Forældrenes ansvar: 

• Forældrene tilstræber at have en løbende dialog med deres barn om barnets mål og 

udbytte af undervisningen. 

• Forældrene følger efter bedste evne op på indgåede aftaler om, hvordan de skal støtte 

deres barns læring. 

• Forældrene tilstræber at holde sig orienteret om indholdet i elevplanen. 

 


