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Principper for forældreinvolvering 
 

Formål:  
Vi ønsker at disse principper kan danne grundlag for en fælles holdning til hvordan vi 
bedst muligt understøtter det at være elev på Ådalskolen. En tæt dialog og et godt 
samarbejde med tydelige forventninger er med til at skabe udvikling og trivsel for 
eleverne.  
 
Hvis du som forældre gør følgende: 
 

 Søger for at dit barn møder veludhvilet og klar fra morgenstunden 

 Støtter og bakker op om dialogen med skolens personale 

 Har de praktiske ting i orden – en pakket taske, et godt penalhus med de 
nødvendige materialer, skiftetøj til skolen, tøj efter årstiden, bleer, evt. 
cykelhjelm eller andet.  

 Holder dig orienteret via skolens kommunikationsplatform Intra/AULA 

 Indgår i et dialogbaseret samarbejde hvor du bakker op om skolens principper 
 Møder op på skolen jævnligt og støtter op om skolens arrangementer i form af 

forældremøder, julemarked, skolefest, forestillinger, temaaftener m.m. 
 
Så søger vi for:  

 At skolens personale er klar fra morgenstunden til at tage imod dit/jeres barn 

 At vi støtter og vejleder barnet i de undervisnings- og fritidsaktiviteter det møder  

 At vi giver den nødvendige information til dig/jer rettidigt via Intra/AULA 
 At vi møder barnet med et ressourceperspektiv, hvor vi arbejder ud fra de ting 

det kan, i stedet for det de ikke kan 
 At vi stimulerer og udfordrer barnet tilpas, under hensyntagen til den enkelte 

elevs særlige hensyn 
 At skolen har de nødvendige fysiske hjælpemidler og kompetencer blandt 

personalet 
 
Så kan du/I forvente følgende:  

 At eleven udvikler sig bedst muligt, i det omfang det kan ift. de udfordringer man 
har  

 At eleven lærer mest muligt, da vi har høje forventninger på det enkelte barns 
læring 

 At eleven trives, og hvis vi skulle være i tvivl, vil vi altid indgå i en dialog med 
dig/jer som forældrene 

 En skole med gode fysiske rammer og kompetente personaler 
 En ledelse som er lyttende og har fokus på barnets trivsel, hvor der altid er plads 

til dialog og spørgsmål 
 Et trygt læringsmiljø uden mobning 
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