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Forældresamarbejdet 
 
Formålet med forældresamarbejdet 

 

• at skabe så gode betingelser som muligt for, at eleverne gennem trivsel og læring kan få størst 
muligt udbytte af skolegangen, såvel læringsmæssigt som socialt og kulturelt, samt at de kan føle sig 
trygge og glade i hverdagen på skolen 

 

• at skabe åbenhed og tillid mellem alle parter i samarbejdet – elever, forældre, pædagogisk 
personale og ledelse, en opgave for skolen som helhed 

 

• at holde et højt informationsniveau 
 

• at skole og forældre i samarbejde tager ansvar for børnenes skolegang 
 

• at forældrene søger indflydelse og deltager aktivt i at give deres barn et godt skole- og SFO-forløb. 
 
Samarbejdet i klasserne 
 
Personalets teamsamarbejde er omdrejningspunktet for planlægningen af forældremøder og skole-hjem- 
samtaler. 
 
Det første forældremøde afholdes inden efterårsferien. På dette møde skal årsplanen være tilgængelig, 
forældrene har dermed også mulighed for at stille spørgsmål til denne. Endvidere skal der senest her vælges 
nye repræsentanter til klasseforældrerådene i overensstemmelse med ”Principper for klasseforældreråd”. 
 
Klassens kontaktlærer har ansvaret for, at der efter behov udsendes informationer til hjemmene. Ugebreve, 
korte informationer, mødeindkaldelser med videre. Det er ligeledes klassens kontaktlærer, der har ansvaret 
for at den samme information samtidig sendes til klassens kontaktperson i skolebestyrelsen. Klasselærer 
informerer på første forældremøde om mængden af ugebrev, månedsbrev mm.  
 
Samarbejdet om den enkelte elev 
 
Forældrene skal have mulighed for at deltage i mindst en skole-hjem-samtale årligt. Efterbehov kan der 
aftales yderligere samtaler. Både skole og hjem kan tage initiativ til samtaler. Eleverne deltager i samtalerne, 
når skolen vurderer det giver mening. Det daglige samarbejde om den enkelte elev tager udgangspunkt i 
skolens værdier og foregår i dialog mellem skole og hjem. 
 
Stafetlog 
 
Stafetloggen er omdrejningspunktet for det udvidede tværprofessionelle samarbejde om den enkelte elev og 
supplerer skole-hjem-samtalerne. 
 
Skolebestyrelsens samarbejde med forældrene 
 
Hver klasse har en kontaktperson i skolebestyrelsen. Det tilstræbes at kontaktpersonerne fra 
skolebestyrelsen selv har børn i den eller de klasser de er tilknyttet. Kontaktpersonerne udpeges på 
skoleårets første bestyrelsesmøde. Kontaktpersonen sender besked til klasselæreren om, at vedkommende 
er repræsentant. 
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Skolebestyrelsesmedlemmerne deltager mindst en gang årligt i et af forældremøderne for den eller de 
klasser, de er tilknyttet som kontaktperson. Det tilstræbes at kontaktpersonen præsenterer sig i forbindelse 
med det første forældremøde der afholdes. Hvis kontaktpersonen ikke er til stede på det første 
forældremøde, sender vedkommende en hilsen til forældrene. 
 
På dette møde kan skolebestyrelsesmedlemmet præsentere sig for forældrene, og eventuelt orientere om 
skolebestyrelsesarbejdet, eventuelt fremlægge skolebestyrelsens årsberetning, eller besvare spørgsmål til 
denne, såfremt den tidligere er udsendt på skrift. Der bør også orienteres om nye vedtagne principper eller 
ændrede principper fra det forgangne års skolebestyrelsesarbejde.   
 
Skolebestyrelsen inviterer hvert år i august nye forældre og børn i 0. klasse til et grill-arrangement på skolen, 
hvor der orienteres om vigtigheden af et godt samarbejde. 
 
Informationer fra skolens ledelse 
 
Skolen informerer hjemmene igennem AULA og skolens hjemmeside, hvor man kan finde praktiske 
oplysninger om Ådalskolen. 
 
Før skoleårets begyndelse inviteres forældre til kommende 0. klasse sammen med deres forældre til et 
åbent hus. Deltagere, ud over børn og forældre, er normalt skolens ledelse, børnehaveklasseleder, SFO-
lederen, SFO-lederen samt eventuelle fagpersoner, som hver især orienterer om deres virke på skolen. 
 
 
 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 24. november 2020 

 

 

Ole Faarkrog-Søgaard   Lene Bruun 

Skolebestyrelsesformand  Skoleleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


