
 

Princip for Skolehjemsamarbejde 

Hærvejsskolen 

Mål 

- Målet med samarbejdet mellem skole og hjem er, at alle elever på skolen trives, udvik-

ler sig, er en del af et fællesskab og bliver ansvarlige i forhold til egen fremtid. 

- Samarbejdet sker i åbenhed og med en gensidig respekt for hinandens forskellige for-

hold til barnet og den unge. Dels forældrenes dybe og indgående kendskab til deres 

eget barn – og dels lærernes og pædagogernes faglighed i forhold til børns og unges 

selvmestring, håndtering af udfordringer, tilhørsforhold til fællesskaber og mod på 

fremtiden.  

- Skolen er åben omkring de forventninger, de har ang. forældrenes opbakning i forhold 

til skolegangen – og inviterer til dialog om forældrenes forventninger til skolen. 

Samarbejdsformer 

Samarbejde om det enkelte barn  

- Skole og hjem har et fælles ansvar for en positiv dialog omkring barnets trivsel og ud-

vikling. 

- Dialogen sker gennem ForældreIntra, skolehjemsamtaler, elevplaner og øvrig kontakt.  

Samarbejde omkring den enkelte klasse/elevgruppe 

- Skole og hjem har et fælles ansvar for at opbygge et godt fællesskab i den enkelte 

klasse/elevgruppe. 

- Fællesskabet udvikles gennem forældremøder, trivselsråd, aftaler om sociale spillereg-

ler i den enkelte klasse/elevgruppe, sociale arrangementer af forskellig art, aftaler om 

information og en fælles indsats i forhold til udvikling af gode sociale normer og relatio-

ner. 

Samarbejde om overgange 

- Skole og hjem skal i fællesskab sikre gode overgange mellem børnehave og skole, mel-

lem afdelinger og fra skolen til ungdomsuddannelserne. 

- Samarbejde, når der er særlige udfordringer 

- I forbindelse med samarbejdet omkring børn med særlige behov eller konflikter i for-

hold til det enkelte barn eller klassen/elevgruppen, påhviler der skolen et særligt ansvar 

i forhold til information og invitation til en god dialog.  

Kommunikation 

- Skole og hjem har et fælles ansvar for at sikre, at der er en tæt kommunikation i for-

hold til det enkelte barn, klassen/elevgruppen og hele skolen mellem skole og hjem.  

- Dialogen mellem forældre og lærere foregår indenfor skolens åbningstid. 
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