
Forventninger til et godt skole-hjemsamarbejde 
 

For at sikre at eleverne får god undervisning og trives i skolen, er det vigtigt, at 

ansatte og forældre er klar over hinandens roller, respekterer og lytter til hinanden. 

 

 

 

 
 

ELEVEN i CENTRUM 

 

1. Det forventes, at forældrene: 

Altid omtaler skolen positivt. 

Har tillid til skolen. 

Sørger for at børnene møder udhvilede, mætte, harmoniske og forberedt til undervisningen. 

Bakker op omkring arrangementer i klassen og på skolen. 

Holder sig orienteret via SkoleIntra. 

Ringer til skolens kontor, hvis der opstår behov for at komme i kontakt med sit barn. 

 

 



 

 

2. Lærerens/pædagogens opgave: 

Klar og tydelig forventningsafstemning. 

Læreren har ansvaret for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen. 

Pædagogen har ansvaret for, at Idræts-SFO’en er en tryg pasningsordning med fokus på bevægelse 

og trivsel. 

 

 

 

3. Skolens opgave: 

Sikre trygge rammer for skolens elever. 

Skabe et godt arbejdsmiljø for skolens ansatte. 

 

 

 

4. K-Forældreråd 

For at fremme samarbejdet i den enkelte klasse og på skolen opfordrer skolebestyrelse og ansatte til, 

at der vælges et K-forældreråd bestående af 4-5 medlemmer i de enkelte klasser, og at dette valg 

finder sted på første forældremøde. 

Klasselæreren deltager i det første møde og derefter efter behov, men skal orienteres om afholdelse 

af møderne. 

K-forældrene kan låne skolens lokaler til arrangementer. Dette skal ske via skolens kontor. 

Et medlem af skolebestyrelsen deltager i det første forældremøde på årgangen.  

 

Et af hovedformålene for K-forældrerådets arbejde er at være med til at skabe trivsel i klassen. 

 

K-Forældrerådets opgaver er: 

 Arrangere sociale tiltag, der kan bidrage til klassens trivsel, f.eks. besøg på forældrenes 

arbejdspladser, skovture, ekskursioner, teaterbesøg m.m.  

 Hjælpe med det praktiske arbejde i forbindelse med arrangementer. 

 Skrive referat fra forældremøder. 

 Tage initiativ til, at forældrene taler sammen om fælles emner, som er alment gældende for 

klassen f.eks. afholdelse af fødselsdage, ”alle andre må”, alkohol og fester. 

 At administrere klassekassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt af skolebestyrelsen den 2. maj 2017 

Revideret og godkendt af skolebestyrelsen den 30. oktober 2018 


