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Principper for kommunikation på Sønderskov-Skolen  
 

Formålet er at sikre god og konstruktiv kommunikation på Sønderskov-Skolen. Dette sker ved at give både 

ansatte og forældre nogle overordnede principper at forholde sig til. 

I Sønderskov-Skolens værdigrundlag står der bl.a. følgende, der er omdrejningspunkt for al kommunikation:  

 Der er gensidig respekt i skole-/hjemsamarbejdet, hvor ansatte og forældre er klar over hinandens 

roller, samt respekterer og lytter til hinanden.  

 Alle har en god omgangstone med hinanden og omtaler altid skolen positivt.  

 Alle respekteres og eventuelle konflikter løses ved samtale.  

 Den gode kommunikation vægtes meget højt.  

 

Den skriftlige kommunikation mellem skole og hjem foregår i AULA, hvorfra der også er adgang til elev- 

og årsplaner i MeeBook. Brug altid kun AULA til skolerelaterede ting og lad informationen være saglig, 

skriv aldrig i vrede og undgå personlige angreb. 

 

Sønderskov-Skolen forventer, at alle forældre holder sig løbende orienteret i AULA og svarer på 

henvendelser fra skolen inden for 5 hverdage. Ved henvendelse til en ansat gives der også et svar inden for 5 

hverdag, enten med det endelige svar eller en oplysning om, hvornår man kan forvente et svar. 

 

Ved det første forældremøde i børnehaveklassen vil der være en orientering om brugen af AULA. 

 

Opstår der et behov for kommunikation omkring særlige bekymringer eller komplekse problemstillinger er 

det den personlige mundtlige samtale, der anvendes mellem skole og hjem. Dette forventes, uanset om 

initiativtageren er skolen eller hjemmet. Skolens ansatte kan kontaktes i arbejdstiden via skolens kontor på 

tlf. 887244 05. 

 

Hvis man støder på udfordringer i kommunikationen mellem forældre og lærer/pædagog kontaktes og 

inddrages skolens ledelse. 

 

Elev-/personsager drøftes altid kun mellem de involverede parter. 

 

Årgangens lærere/pædagoger sender projektbeskrivelser ud til forældrene i forbindelse med opstarten på en 

projektperiode. Hvis et fag ikke indgår i et projekt, orienterer den enkelte faglærer forældrene om, hvad der 

arbejdes med i faget i den pågældende periode. Imellem projekterne informeres forældrene også om, hvad 

der arbejdes med i de enkelte fag, dette kan foregår via ugeplaner eller anden form for skriftlig besked 

minimum fire gange årligt.  

Ved testning er det den enkelte faglærer, der orienterer elevens forældre om resultatet. 

 

Der afvikles årligt et forældremøde og en elevstyret samtale i 0. – 9. årgang. Derudover afvikles én mere 

”traditionel” skole-hjemsamtale i 8. og 9. årgang i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen.  

Ved forældremøder orienteres forældrene altid om klassens trivsel både fagligt og socialt. 

 

På Sønderskov-Skolens hjemmeside findes al nødvendig information om skolen.  

Sønderskov-Skolen har også en facebookside, der næsten dagligt opdateres med aktuelle begivenheder. 

 

 

 


