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Princip for kommunikation mellem skole og hjem 
 
Formål 
Samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende for vores børns læring, dannelse og trivsel. 
 
Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager 
ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives 
og bliver så dygtige, de kan. 
 
Mål 

• 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 

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

• Skolen har i øvrigt et generelt mål om at kommunikere de gode historier og vise 
omverdenen eksempler fra praksis på vores arbejde med at skabe læring, trivsel og 
fællesskab 

 
Skolens ansvar – vi gør 

• Skole kommunikerer proaktivt – både bøvl og blær 
• Skolen tilstræber at kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene 
• Skolen informerer så hurtigt som muligt en elevs forældre, hvis der opstår faglige eller 

trivselsmæssige problemer, herunder fravær 
• Skolens ansatte svarer så hurtigt som muligt på henvendelser fra forældrene - som 

hovedregel indenfor 2 arbejdsdage 
 
Forældrenes ansvar – vi forventer  

• at du og dit barn taler ordentligt om andre og bidrager til en konstruktiv dialog 

• At du fortæller skolen om, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning 
for dit barns skolegang 

• At du tager direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på løsning af 
problemet, hvis du er bekymret eller utilfreds med noget. Findes der ikke en løsning på 
denne måde, retter du henvendelse til ledelsen 

 
Se i øvrigt princip for forældreansvar 
 
Skolen anvender disse kommunikationskanaler 

• Se skema på næste side 
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Skolen anvender disse kommunikationskanaler 
Målgruppe Indhold Kanal 

 
 

Borgere generelt  
 

(forældre, lokalsamfundet, 
kommende forældre) 

 

 
Generel info om skolen 

Til kommende forældre og 
ansøgere 

 

 
Skolens hjemmeside 

 
 

 
De gode historier  

Liv og læring – eksempler fra 
praksis - traditioner 

 

 
Skolens facebookside 

 
Treklang / Spørringposten 

 
Forældre og elever 

 
løbende info om barnet og 

klassen 
 

  
Aula 

 

 
løbende info om klassens 

læring og trivsel  
 

Hvad skal vi i gang med 
Emner og materialer 

Klassens trivsel 
Hverdagsglimt 
Praktisk info 

Nye børn el børn der flytter  
 

 
 
 

ugeplaner i indskolingen  
 

månedsbreve i udskolingen   
 
 

 
Lektier 

 
huskelisten på Aula 

 
 

Nyhedsbreve fra SFO 
Komme-gå-registrering SFO 

 

 
Aula 

 

 
Barnets læring og trivsel  

 
Skolehjemsamtaler 

 
På basis af samtaleark 
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