
Samarbejdsprincipper 
 
Principper for skole-hjem – samarbejdet  
Skole-hjem-samarbejdet er et fælles ansvar mellem elever, forældre, lærere, skoleledelse, 
kontaktforældre og skolebestyrelse. Samarbejdet bygger på gensidig respekt og tillid. 
 
Alle forældre skal være orienteret om, at de har et medansvar for deres børns udvikling,  
indlæring, adfærd og holdningsudvikling. 
 
Skole-hjem-samarbejdet skal tjene til at sætte mål for både klassens og den enkelte elevs udvikling  
i et samarbejde mellem lærere og forældre. Skolen skal give forældrene de bedste muligheder for 
at være forberedte til skole-hjem-samarbejdet. 
 
Det gensidige informationsniveau mellem Strandskolen og det enkelte hjem bør være bedst 
muligt. Skolebestyrelsens udmøntning af ovenstående principper. Som kontakt mellem 
skolebestyrelsen og forældrekredsen fungerer kontaktforældrene.  
 
Kontaktforældreordningen er beskrevet nærmere i en folder omkring Strandskolens 
kontaktforældreordning.  
 
Skolebestyrelsen orienterer forældrekredsen om sit arbejde 

• ved afholdelse af 2 kontaktforældremøder pr skoleår. På det ene af møderne  
forelægges skolebestyrelsens årsberetning og alle skolens forældre inviteres til dette 
møde. 

• ved at deltage i klasseforældremøder efter ønske fra klasselæreren/forældrekredsen. 

• ved opslag på skolens hjemmeside om skolebestyrelsens arbejde. 
 
Forældremøder  
Der er afsat tid til 1 forældremøde på alle klassetrin. Første forældremøde skal være afholdt  
inden efterårsferien.  
 
Valg af kontaktforældre 
I alle klasser (dog ikke i 1. klasse) skal der på det første forældremøde vælges  
kontaktforældre. For forældre i børnehaveklasserne er valgperioden to år, for alle andre ét  
år. Der skal vælges 2 forældre som kontaktforældre. Disse vil være den formelle kontakt mellem 
klassens forældre og skolebestyrelsen. Man er velkommen til at vælge festudvalg o.a., men det 
skal understreges, at kun to fra hver klasse kan deltage i samarbejdet med skolebestyrelsen.  
 
 
Skole/SFO/hjem-samtaler 
Skole/SFO/hjem-samtalerne afholdes om efteråret inden 1. december og om foråret inden  
1. maj for 0.- 8. klasse og inden den 1. marts for 9. klasse.  
 
 
 



Principper for forældreansvar  
Strandskolen ser forældrene som aktive medspillere i forhold til eget barn og klassens faglige 
udvikling og sociale trivsel. For at støtte bedst muligt op om jeres barn, er det vigtigt, at 
forældrene: 
 

• Sikrer at deres barn møder til tiden og undervisningsparat. 

• Støtter op om barnets lektier. 

• Sammen med barnet tager ansvar for, at eleven medbringer relevant skolemateriale. 

• Drager omsorg for, at barnet efterlever skolens ordensregler, klasseregler og almindelige 
normer for god opførsel.  

• Holder sig orienteret om barnets skolegang og orienterer skolen, hvis der sker væsentlige 
ændringer i barnets liv. 

• Deltager i størst muligt omfang i skole/hjem samtaler, forældremøder og 
fællesarrangementer. 

• Støtter op omkring inklusionspolitikken. 
 


