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Principper for skole-hjem samarbejdet på Ådalskolen 
 
Formål: 
Et ønske om at fremme et samarbejde mellem skole og hjem, der bygger på gensidig tillid, respekt og 
åbenhed, i en tæt og forpligtende dialog om det enkelte barn.  
 
 
Forældrene kan forvente af skolen:   
 
Skole-hjem kontakt 

 Åben og god dialog. 

 Kontakten foregår primært via Forældre Intra eller personligt, telefonisk/SMS. 

 Fælles og individuel info på ForædlreIntra. 
 
Forældremøde 

 Afholdes to gange årligt for alle forældre. 

 1 forældremøde tilstræbes lagt i forbindelse med bestyrelsens årsmøde. 

 Drøftelse af elevernes/klassens undervisning og trivsel. 
 

Elevkonference 

 Afholdes efterår oktober/november med revisitation for kommende skoleår samt aftale om 
elevens nye undervisnings- og udviklingsmål. 

 Fælles ansvar (forældre, skole og SFO) for at formulere undervisnings- og udviklingsmål. 

 Kontaktlærer/pædagog er ansvarlig for udsendelse af mødeindkaldelse, dagsorden og referat  

 Mødeindkaldelse sendes til forældre, skolen, SFO, Kommunens PPR, og deltagelse af  
sagsbehandler og øvrige med betydning for afviklingen af mødet aftales i samarbejde med 
forældre. Dagsorden til mødet udsendes 14 dage før mødet. 

 
Skole/hjemsamtale 

 Afholdes forår med fokus på evaluering og justering af elevens undervisnings- og 
udviklingsmål. 

 Kontaktlærer/pædagog er ansvarlig for udsendelse af mødeindkaldelse, dagsorden og referat. 

 Mødeindkaldelse sendes til forældre, skolen, SFO og evt. kommunens PPR og deltagelse af 
sagsbehandler aftales i samarbejde med forældrene. 
 
 

Skolen forventer af forældrene:  
 

 At man som forældre så vidt muligt bakker op om klassens og skolens sociale arrangementer. 

 At man som forældre så vidt muligt møder op til forældremøder og elevkonferencer. 

 At forældrene holder sig opdateret på Intra dagligt, bl.a. for at sikre at man får til- eller afmeldt 
ferie, arrangementer og lignende. 

 At forældrene støtter op om skolen og dens hverdag ved at tale ordentligt og respektfuldt om 
personale/forældre og elever. 

 At man hjælper sit barn med at sørge for gymnastiktøj, madpakke og penalhus osv., så man 
på denne måde kan være med til at sikre en god skoledag. 

 
 
Godkendt på bestyrelsesmøde den 17.05.2017. 
Revideres på bestyrelsesmøde maj 2019. 


