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Principper for forældresamarbejde 

 

Formål 

Fællesbestyrelsen skal inden for lovens rammer *) træffe beslutning om form, omfang og indhold i 

forældresamarbejdet. Nedenstående principper danner rammerne for samarbejdet i Ølsted skole, 

Børnehave og SFO, og rammerne skal udfyldes af de enkelte klassers forældre og lærerteam. 

 

Målet er at arbejde for et anerkendende, forpligtende og trygt samarbejde mellem forældre og skole, 

der medvirker til et vellykket børnehave- og skoleforløb. 

 

Principperne er gældende for elever, forældre og de ansatte. 

Forældremøder  

Fællesbestyrelsen lægger vægt på, at der udover information om fag og trivsel er en dialog om 

værdier og holdninger på møderne. Der skal lægges op til, at der indgås aftaler om børnenes sociale 

spilleregler. 

 

For børnehaven 
Der afholdes et forældremøde om året. 

Fyraftensmøde for forældre til kommende 0. klasses børn i juni måned. 

Her informeres om de forskellige tiltag, og dagligdagen generelt. 

Der kan på forældremødet også tages forskellige aktuelle temaer op, ligesom der kan inviteres 

oplægsholdere til belysning af et tema. 

Der informeres fra Fællesbestyrelsen og aktivitetsudvalget. 

 

For skolen  

Der afholdes et forældremøde om året.  

Forud for mødet skal forældrene have mulighed for at fremsætte punkter til mødets dagsorden.  

På forældremødet opfordrer klasselæreren de fremmødte forældre til at danne trivselsgrupper, som 

beskrevet senere under forældrefiduser.dk.  

Information 

Det er af stor vigtighed, at forældre informerer børnehavens pædagoger og klasselæreren på skolen, 

hvis der sker ændringer i barnets ”normale” hverdag, så vi alle kan støtte barnet. 

Teamet omkring klassen sender jævnligt informationer til hjemmene omkring forhold, der vedrører 

klassen – det tilstræbes at informationerne sendes ud hver anden uge.  

 

Ledelsen informerer hele forældrekredsen om forhold, der har bred interesse primært via Tabulex.  

og Forældreintra. 

Forældresamtaler: 

For Børnehaven 

Der tilbydes en opstarts samtale, kort før barnet starter i Børnehaven. 
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4 års samtale tager udgangspunkt i Klar til læring. Der vil inden samtalen blive udleveret en 

forældrefolder som beskriver Klar til Læring. 

Afslutningsvis er der en overleveringssamtale i foråret op til skolestart. 

Der tilbydes desuden samtaler efter behov. 

 

For skolen 

Der afholdes en skole-hjem-samtale årligt.  

Der kan desuden indkaldes til skole-hjem samtaler efter behov. 

Eleverne forventes at deltage i alle skole-hjem samtaler.  

En del af samtalen kan foregå uden barnets deltagelse. 

 

Fællesbestyrelsen og skole/hjem-samarbejdet 

Forældre kan til enhver tid kontakte fællesbestyrelsen for at få drøftet generelle emner, som har 

indflydelse for hele skolen. 

Fællesbestyrelsen indbyder til møder om emner, der vedrører hele forældrekredsen.  

Fællesbestyrelsens årsberetning fremlægges på et forældremøde for alle skolens forældre i 

september. 

Den generelle information fra fællesbestyrelsen til skolens forældre sker via Tabulex/forældreintra. 

 

 

 

 

 

Vedtaget af fællesbestyrelsen, den 5 / 4 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) 

 
I henhold til Dagtilbudsloven §7 stk 2 : Dagtilbudet skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte 

det enkelte barns alsidigeudvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryk opvækst . 

 

Og i henhold til folkeskolelovens § 2, stk. 3 skal elever og forældre samarbejde med skolen om at leve op til 

folkeskoleloven. Samarbejdet er således højt opprioriteret i folkeskoleloven 
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Bilag til principper for forældresamarbejde (skolen) 

 

0.-3. klassetrin 

 Samtale 1 gange årligt med dansk/klasselærer, matematiklærer og pædagog (klassens 

primære lærere og pædagog) 

 Forud for samtalen afholder klasselærer eller pædagogen en elevsamtale med samtlige 

elever. 

 

Der afsættes 20 min. pr. elev, klasselæreren kan efter behov forlænge tiden, hvis det aftales med 

forældrene på forhånd. 

 

4.-6. klassetrin 

 Samtale 1 gange årligt med dansk/klasselærer og matematiklærer (klassens primære lærere) 

 Forud for begge samtaler afholder klasselæreren en elevsamtale med samtlige elever 

 

Der afsættes 20 min. pr. elev, klasselæreren kan efter behov forlænge tiden, hvis det aftales med 

forældrene på forhånd. 

 

 

Elevplanerne 

 Sendes via forældreintra ud til forældrene i god tid inden samtalen. 

 Ved samtalerne fungerer elevplanen som et samtaleværktøj 

 I nedenstående skema fremgår det, på hvilket klassetrin de enkelte fag udarbejder elevplan: 

 

 

 
 

De nationale test 

 De nationale test tages som udgangspunkt i marts – april måned.  

 Resultaterne af de nationale test bliver formidlet til hjemmene i skriftlig form.  

 


