
 
”En særlig ånd at værne om” 

 
 

 
 
 

 
 

Skolebestyrelsen på Strandskolen 

 

Forventninger  

til forældre 



Velkommen som forældre på Strandskolen 
På Strandskolen ser vi jer forældre som ak�ve medspillere i både jeres eget barns og i klassens faglige udvikling og sociale

Derfor glæder vi os �l samarbejdet med dig om dit barns læring og trivsel.

Det forventer Strandskolen af dig: 

For at stø�e dit barn bedst, er det vig�gt, at du som forælder: 

 

• Sørger for at dit barn kommer i skole 200 dage om året. 

 

• Sikrer at dit barn møder �l �den og er undervisningsparat. 

 

• Stø�er op om dit barns læring. 

 

• Sammen med dit barn tager ansvar for, at han eller hun har sine 

skole�ng fx bøger, penalhus, opladt iPad etc. med hver dag. 

 

• Er med �l at sørge for, at dit barn overholder skolens ordensregler, 

klasseregler og almindelige normer for god opførsel.  

 

• Følger med i dit barns dag i skole og sfo. Som forælder bør du 

mindst et par gange ugentligt orientere dig på forældreintra. 

 

• Bruger forældreintra �l korte og faktuelle meddelelser. Hvis det  

drejer sig om større problema�kker, kan du kontakte lærere og  

pædagoger og bede om at møde.  

 

• Møder skolens personale og de øvrige elever med gensidig respekt. 

 

• Fortæller skole og sfo, hvis der sker væsentlige ændringer i dit barns 

liv. 

 

• Deltager i størst muligt omfang i fællesarrangementer og skole-hjem

-samtaler sammen med dit barn samt forældremøder. 

 

• Bidrager �l at alle børn bliver en del af fællesskabet. 

Det kan du forvente af Strandskolen: 
 
 
• At du og dit barn møder engagerede og forberedte lærere og 

pædagoger med et højt fagligt niveau, der kan skabe de bedst 

mulige rammer for dit barns læring, udvikling og trivsel. 

 

• At dit barn lærer at blive en del af et fællesskab og får under-

visning e�er folkeskoleloven, og at vi arbejder hen mod, at alle 

elever bliver så dyg�ge, som de kan. 

 

• At vi arbejder med fællesskabet i klassen og undervisnings-

differen�ering, så dit barn trives og lærer, så meget som han 

eller hun kan.  

 

• At skolens ledelse, lærere, pædagoger og øvrige personale  

løbende kommunikerer med jer forældre. Det kan fx være med 

informa�on om klassens trivsel og hvad der arbejdes med i  

klassen herunder eventuelle lek�er. 

 

• At skolens ledelse og personale møder dig med gensidig  

respekt og at vi i fællesskab løser de udfordringer, der  

må#e opstå. 

 

• At du løbende får besked om klassens og dit barns faglige og  

sociale læring, trivsel og udvikling �l forældremøder,  

skole-hjem-samtaler og via opslag eller beskeder på  

forældreintra. 

 
På Strandskolen ser vi jer forældre som ak�ve medspillere i både jeres eget barns og i klassens faglige udvikling og sociale trivsel.  

Derfor glæder vi os �l samarbejdet med dig om dit barns læring og trivsel. 


