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Princip for kommunikation og samarbejde mellem skole og 
hjem 

 

Formål 
Formålet med dette princip er at sikre en åben, rettidig og tillidsfuld dialog mellem skole og hjem 
med det overordnede formål: 

1. At sikre rettidig og tilstrækkelig kommunikation mellem skole og hjem. 
2. At skabe et fælles ansvar mellem skole og hjem om elevernes udvikling og trivsel. 
3. At sikre forældrenes aktive medvirken og engagement i skolens virke. 

 

Mål 

• Forældrene oplever en god og tilstrækkelig dialog med skolen om barnets trivsel og udvikling 
samt skolens syn på elevens udbytte af undervisningen. 

• Kommunikationen mellem skole og hjem opleves af alle parter som anerkendende, åben og 
respektfuld. 

• Det er let for alle forældre at holde sig opdateret omkring såvel de praktiske som de 
indholdsmæssige dele af deres barns skoledag. 

• Alle forældre og ansatte kender skolens retningslinjer for, hvem de skal kontakte i forskellige 
situationer. 

• Skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens 
skolegang. 

• Forældrene engagerer sig aktivt i skolens virke. 

 

Kommunikationskanaler 
Udover telefoniske henvendelser kommunikerer Ellevangskolen via forskellige digitale platforme 
herunder AULA, skolens hjemmeside og skolens Facebook profil.  

 

Skolens ansvar 

Forældrene er en vigtig ressource for børnenes skoledag og det er afgørende, at skolen arbejder 
tæt sammen med og prioriterer dialogen med forældregruppen. Dialogen skal være præget af 
gensidig respekt, ærlighed og tillid med forældre omkring deres barn og barnets skolegang. Skolen 
bidrager med et professionelt, pædagogisk og didaktisk perspektiv. 
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Skolen er ansvarlig for følgende: 

• Skolen sikrer, at alle forældre er informeret om, hvem de skal kontakte i forskellige situationer 
• Skolen informerer så hurtigt som muligt en elevs forældre, hvis der opstår faglige eller 

trivselsmæssige problemer, herunder fravær. 
• Skolen behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som muligt med 

henblik på en tilfredsstillende løsning for begge parter. 
• Skolen tilstræber at kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene. 
• Skolens ansatte svarer så hurtigt som muligt på henvendelser fra forældrene - som hovedregel 

indenfor 2 arbejdsdage. 
• Forældre inviteres til en årlig skole/hjem samtale. 
• Forældre inviteres til et årligt forældremøde. 

 

Anden information fra skole til hjem 

• Skolens ledelse udsender et nyhedsbrev ca. en gang om måneden (Forældrenyt). 
• Referater fra skolebestyrelsens møder formidles til alle skolens forældre via AULA senest 10 

hverdage efter afholdt møde. Referaterne skal herudover uploades på skolebestyrelsens del af 
Ellevangskolens hjemmeside senest 14 hverdage efter afholdt møde. 

 

Forældrenes ansvar 

Det forventes, at man som forældre engagerer sig i sit barns skolegang og møder op til 
forældremøder og andre sociale og faglige arrangementer, som skolen indbyder til. Forældre 
søger selv information og holder sig orienterede om deres barns skolegang via de 
kommunikationsplatforme, som skolen stiller til rådighed.  

Forældrene er ansvarlige for følgende: 

• Forældrene holder sig orienteret om deres barns skolegang. 
• Forældrene skal som udgangspunkt orientere skolen, hvis der er væsentlige forhold i familien, 

som har betydning for elevens skolegang. 
• Forældre, der er utilfredse med forhold omkring deres barns skolegang, tager som 

udgangspunkt direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på løsning af 
problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, retter forældrene henvendelse til 
skolelederen. 

• Hvis forældre oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn kan der være flere 
forskellige løsningsmuligheder. Det er som oftest en god ide at inddrage relevante ansatte på 
skolen og i fællesskab vurdere, hvilken løsning er mest gavnlig. Hvis det vurderes 
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hensigtsmæssigt - og afhængig af konfliktens art - kan det dog også være en mulighed at tage 
direkte kontakt med det andet barns forældre med henblik på løsning af konflikten. 

• Forældrene danner et klasseforældreråd i alle klasser for at styrke dialogen omkring klassen. 
Klasseforældrerådet påtager sig opgaver, som fremmer trivslen i klassen og som styrker 
samarbejdet mellem forældrene f.eks. gennem sociale aktiviteter. 

• Forældrene retter som udgangspunkt henvendelse til skolebestyrelsen, hvis de oplever, at 
principper, værdiregelsæt, antimobbestrategi og ordensregler, som skolebestyrelsen har 
fastsat, ikke efterleves. 

 

Ellevangskolens skolebestyrelse, juni 2021 

 


