Princip for samarbejde mellem skole og hjem
Skolens ledelse, lærere, elever og elevernes forældre er partnere om den gode skole.
Forældre og lærere forpligtes til at kommunikere åbent og samarbejde om opgaven med at skabe en god
skole for eleverne.
Formål:
At sikre et godt Skole-hjem samarbejde, så skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det
enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.
Mål:
Der skal skabes et godt samarbejde mellem lærere, ledelse og forældre, som bygger på åbenhed og
imødekommenhed, således at alle elever opnår deres fulde potentiale.
Det er derfor skolebestyrelsens målsætning, at kornmarkskolens skole-hjem-samtaler og forældremøder:








giver forældrene et fyldestgørende billede af elevens faglige udbytte og trivsel, og er med til at
sikre at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide
er med til at sikre et samarbejde om, at alle elever udfordres i forhold til deres potentiale
gennem fastsættelse af individuelle faglige og sociale mål
sikrer dialog mellem lærere og forældre i forhold til fastsættelse og opnåelse af målene for
elevens faglige og sociale udvikling
sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældrene om, hvordan forældrene kan støtte deres
barn i at nå de faglige og sociale mål
understøttes af elevplanen samt evt. anden form for skriftligt materiale
giver forældrene et fyldestgørende billede af klassens trivsel og faglige niveau
skaber grobund for det gode forældresamarbejde

Skolens ansvar:

skolen forventes at indkalde og afholde skole-hjem-samtaler og forældremøder, således at flest
mulige forældre kan deltage

skolen indkalder som minimum til skole-hjem-samtaler 1 gang om året

skolen vurderer løbende, om der er brug for ekstra skole-hjem-samtaler for en elev

skolen udarbejder elevplaner for hver enkelt elev

skolen udsender elevplanerne i tilpas god tid, så forældrene kan bruge dem som forberedelse til
skole-hjem-samtalen

skolen giver forældrene fyldestgørende viden om elevens og klassens udvikling, og hvordan de i
hjemmet kan støtte deres barns og klassens læring og trivsel
Forældrenes ansvar:

forældrene forbereder sig til skole-hjem-samtalen ved at gennemgå elevplanen sammen med
deres barn

forældrene forventes, at deltage i skole-hjem-samtale og forældremøde

at sikre kendskab til generelle forventninger til forældre, kommunikeret via forældrefolder

at benytte kommunikationsredskaberne til at følge med i elevens skolegang

Dette princip er udarbejdet af skolebestyrelsen og godkendt 15/05/2018.
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