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Principper for forældreansvar
Det har stor betydning for dit barns læring og udvikling, at du som forælder involverer dig aktivt
i dit barns skoleliv. Ved at vise interesse for det, dit barn laver i skolen, støtter du dit barn til at
klare sig godt. Du kan også støtte dit barn ved at skabe et positivt forhold til de voksne, der
omgiver barnet i hverdagen.
På Bakkegårdsskolen stiller vi krav til vores forældre. Dette kommer til udtryk i nedenstående
forventninger, som er meget vigtige for den daglige skolegang.
For os er det naturligt, at forældrene er aktive medspillere, der bidrager til klassens trivsel via
deltagelse i legegrupper, arrangementer, klasseråd mm.
Bakkegårdsskolen forventer:

1. At du sørger for, at dit barn
møder til tiden,
er udhvilet og mæt
medbringer sund madpakke

2. At du og dit barn taler og opfører sig ordentligt over for andre
3. At du sammen med skolen sørger for en konstruktiv dialog. Skolen forventer, at du er
parat til at se en sag fra to sider

4. At du viser interesse for og støtter dit barns skolegang
f.eks. ved daglig læsning og lektiehjælp
at du orienterer dig på intra
at du deltager i skolehjem-samtaler, møder og arrangementer

5. At du og læreren/pædagogen omtaler hinanden loyalt
6. At du føler et socialt ansvar for børnene vedr. trafik, seksual-information, rygning, alkohol
og andre rusmidler samt i det hele taget føler ansvar for børnenes adfærd. Dette omfatter
også børnenes adfærd og omgangstone på de sociale medier

7. At du tager medansvar for klassens trivsel generelt. En god klasse er en klasse, hvor alle
børn føler sig som en del af fællesskabet. Klassens trivsel er et fælles anliggende for alle
parter

I skolens værdiregelsæt, som du kan finde på hjemmesiden, er forventningerne til skolens
forældre ligeledes beskrevet.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 25. Marts 2015
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