Brorsonskolen, Nordre Boulevard 81, 6800 Varde. Skoleleder Karen Mortensen.

Princip for forældresamarbejde
Mål for skole/hjem samarbejdet:

Skole/hjem samarbejde skal understøtte elevernes læring og trivsel.
Skole/hjem-samarbejdet skal bygge på gensidig tillid mellem skole og hjem samt en løbende kontakt/dialog
omkring det enkelte barn og den enkelte klasse.
Skole/hjem-samarbejdet bygger blandt andet på et højt informationsniveau mellem skolen og forældrene.

Principper for samarbejdet:
Forældresamarbejdet bygger på en tæt, løbende kontakt og dialog omkring det enkelte barn og den
enkelte klasse. I denne sammenhæng er kontaktlæreren en nøgleperson.
Samarbejdet starter så snart eleven er indmeldt i skolen.

Samarbejdets elementer er:
Kommunikation omkring elevens trivsel og læring v. kontaktlærer (forberedelse til udarbejdelse af
elevplanen)
Skole/hjemsamtaler hvor forældre – elev -lærer mødes.
Forældremøder (informationer - debat - socialt samvær)
Klasseforældrerådsarbejde (debat – socialt samvær for elever og forældrene)
Informationer.
Skolebestyrelsens årsmøde
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Kommunikation:

Kodeks for god kommunikation:
Da skriftlig kommunikation kan give anledning til fortolkning/misforståelser, er det vigtigt at al skriftlig
kommunikation holdes i en neutral tone og at der er en åben og ærlig hensigt med henvendelsen fra såvel
skole som forældre.
Det er vigtigt at kommunikationen mellem skole og hjem tager udgangspunkt i en gensidig tillid.

Mundtlig kommunikation:



Personligt møde.
Telefonsamtale.
 direkte til lærerne på arbejdstlf

Henvendelser kan ske indenfor lærernes arbejdstid, de nærmere rammer oplyses af den enkelte lærer til
forældrene på intra.
Da lærerne lægger deres arbejdstid mellem kl. 7 og kl. 17, vil der kunne være dage hvor tlf opkald ikke når
at blive besvaret på dagen, læreren vil i disse tilfælde sikre at forældre bliver kontaktet hurtigst muligt
efterfølgende.
Forældresamtaler – afholdes min. 1 gang om året, derudover efter behov
Forældremøder – afholdes mindst én gang om året

Skriftlig information:
Den skriftlige kommunikation mellem skole og hjem vil fortrinsvis ske via Intra.
På Intra vil forældre kunne meddele fravær ved bla. sygdom mm.
Nærmere aftaler omkring form mm meldes ud af kontaktlærerne.
Elevplaner – udarbejdes og justeres løbende
Meddelelse til forældrene om barnets resultat i de nationale test.
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Karakterblade (8.-9.kl) – udleveres 2 gange om året, samt uddannelsesparathedsvurdering
Nyhedsbreve fra kontaktlærere/klassens lærere udarbejdes løbende, det meldes til forældrene i hvilket
interval nyhedsbreve kan forventes.
Hjemmesiden www.brorsonskolen.dk

Skole/hjemsamtaler:
Skole/hjemsamtaler vil finde sted indenfor lærernes arbejdstid, dvs. i tidsrummet kl. 7 – 17.00
Minimum 1 gang om året inviteres til skole/hjemsamtaler mellem den enkelte elev, forældre og klasselærer
om det enkelte barns læring og trivsel i skolen. I indskolingen deltager teampædagogen fra SFO i
forældresamtalen.
Det forventes, at eleven deltager i disse samtaler, medmindre andet er aftalt.
Elev og forældre får lejlighed til forud for samtalen at tilkendegive, hvis der er forhold, man ønsker drøftet,
ligesom kontaktlæreren kan tilkendegive forud hvis der er særlige vilkår der ønskes drøftet.
Dansk og matematiklæreren vil som udgangspunkt være tilstede ved samtalen.
Forud for en samtale har kontaktlæreren ved interne møder med klassens lærere indhentet relevante
oplysninger om eleven til brug for samtalen.

Det er væsentligt for skole/hjem samarbejdet:
At, hverken forældre eller skole venter til skole/hjemsamtaler, hvis man mener, der er forhold, der skal
drøftes for at en udvikling evt. kan vendes.
Der bør ikke ved samtalerne fremkomme væsentlige oplysninger for forældre/elev/lærer som er ukendte
for parterne.
Det gælder både ved faglige og sociale problemer.
Derfor er det vigtigt, at der ved væsentlige problemstillinger tages kontakt så snart problemstillingen
opstår.
Datoer for samtalerne oplyses i god tid.
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Forældremøder:
Mindst én gang om året inviteres forældrene til et forældremøde. Forældremøderne vil være placeret efter
kl. 17.00
Derudover kan der aftales yderligere møder med informativt indhold eller fælles aktiviteter for forældre og
børn.
Forud for indskrivning af kommende børnehaveklasseelever afholdes, der et orienterende møde med
kommende forældre.

Klasseforældreråd:
Alle klasser opfordres til at etablere et klasseforældreråd ved skoleårets begyndelse, da forældrene også
har et ansvar i forhold til skolens trivselsarbejde. Derfor forventes det, at forældrene deltager aktivt i
forældrerådsarbejdet.
Forældrerådets opgave er i samarbejde med kontaktlærerne/klassens lærere at stå for
fællesarrangementer for elever og forældre.
Klassens forældreråd og klasselærere/lærerteam holder møde efter behov og altid med begge parter til
stede. I begyndelsen af hvert skoleår aftales de aktiviteter, som klassens forældreråd vil være involveret i.
Der aftales en ansvarsfordeling omkring de aktiviteter, man laver sammen.
Arbejdsopgaver kunne være:






At være med til at udvikle et positivt socialt miljø for både børn og deres forældre.
At arrangere forældremøder i samarbejde med klassens lærere
At tage initiativ til sociale arrangementer med henblik på trivsel i
klassen/forældregruppen. F.eks.: julefester, sommerfester, klassefester, foredrag i
klassen osv.
At være kontaktforældre til skolebestyrelsen

Godkendt på skolebestyrelsesmøde d. 8. januar 2015

