
Principper for skole- hjem samarbejdet. 

( Se i øvrigt Trivselspolitik for Durup Skole 2014. ) 

Forældresamarbejdet  om  elevernes faglige og sociale udvikling er baseret på følgende principper: 

- Åbenhed 

- Dialog 

- Anderkendelse 

- Samarbejde og tillid 

Det er vigtigt at trivselsproblemer ikke bliver forsøgt ” tiet ihjel”; men at der bliver sat ord på problemer 

der opstår. Det er forudsætningen for, at vi kan gøre noget ved dem. Derfor er regelmæssigt kontakt 

mellem skole og hjem nødvendigt. ( Citat fra Trivselspolitik Durup Skole 2014 ) 

Skolen tager altid kontakt til hjemmet hvis der er en bekymring for barnets faglige og sociale udvikling.  

Ligeledes forventer skolen at forældrene tager kontakt til skolen, hvis man er bekymret for barnets 

faglige og sociale udvikling. 

Medarbejderne har telefontid hver dag mellem kl. 07.30 – 08.00, I dette tidsrum besvares også 

henvendelser på forældreintra. Forældre kan i øvrigt altid på forældreintra bede om at blive kontaktet på 

telefon. Skolens kontor har telefontid hver dag fra kl. 08.00 – 12.00. 

Der afholdes mindst et forældremøde om året. Der kan afholdes forældremøder efter behov i løbet af 

skoleåret. 

Elevernes- og klassens trivsels er et emne på alle forældremøder. ( Se Trivselspolitik for Durup Skole ) Der 

gives tid til at drøfte forskellige trivselsemner på forældremøderne, så forældrene får et ejerskab til 

etablering af trivsel i klassen. 

Der nedsættes et trivselsråd i klassen, som bl.a. planlægger sociale arr. for klassen og forældrene med 

det formål at styrke fællesskabet i klassen. 

Der afholdes skole-hjemsamtaler for alle i løbet af efteråret. Der afholdes skole-hjemsamtaler  efter 

behov om foråret. Ved samtalerne drøftes elevernes faglige og sociale udvikling.  

Som udgangspunkt deltager eleverne i skole-hjemsamtaler fra 4. klassetrin. Der gives mulighed for at 

opdele samtalerne i elevtid og forældretid.  

Der udleves en elevplan en gang om året om efteråret. 

Hjemmet orienteres skriftligt om resultaterne af de nationale test. 

 

 

 


