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Samarbejdet mellem skole og hjem er et meget vigtigt element i elevernes læring og 
trivsel. Dalgasskolen og Blåhøj Skole ønsker i høj grad at bidrage til et tæt og 
tillidsfuldt samarbejde. De gensidige forventninger er synliggjorte og kan ses i 
Forventningsfolderen på skoleporten.

Barnets trivsel og faglige standpunkt: Der afholdes mindst 1 forældremøde samt 2 
skole/hjemsamtaler i løbet af et skoleår. Elevplaner, læringsmål og testresultater 
danner baggrund for samtalerne. På begge skoler sættes der fokus på de forskellige 
faglige niveauer. Der er gensidig forventning om deltagelse i ovenstående 
arrangementer.
Forældremøderne afholdes som aftenmøder, og skole/hjemsamtalerne afholdes inden 
kl. 17. Skole/hjemsamtalerne afholdes løbende hen over året. Invitation til begge dele 
sendes ud i god tid.
Det er muligt at holde den ene samtale uden børn. Dette kan være et ønske både fra 
forældre- og fra personaleside.
En gang hvert år deltager eleverne i en trivselsundersøgelse. De sociale kompetencer, 
respekt for forskelligheder og et trygt miljø styrkes bl.a. gennem elevsamtaler, 
klassearrangementer samt de klasseregler, der aftales og kan ses i den enkelte klasse 
samt på forældreintra.
For at sikre barnets trivsel er det vigtigt, at forældre informerer skolen om ændringer i 
barnets hverdag.

Information fra skolernes ledelse og skolebestyrelsen sker via opslag på forældre- 
intra. Nogle gange om året udgives Nyhedsbrevet, som også formidles via intra.
Ved akut opståede situationer omkring den enkelte elev vil der fra skolens side blive 
taget kontakt til hjemmet.

Kommunikation, samarbejdsrelationer og gensidige forventninger mellem 
lærer/pædagog og forældre aftales på første forældremøde, hvor også 
Forventningsfolderen gennemgås. Desuden tales der om skriftlig kommunikation - 
kontaktbog - informationsbreve - aktivitetskalender - årsplaner og mundtlig 
kommunikation. Det er også vigtigt, at forventninger med hensyn til forældreansvar, 
lektier, skoletaske, penalhus, sedler/mails, loyalitet osv. afklares, nedskrives og 
lægges på forældreintra.



Forældrehenvendelser:
Hvis forældre eller andre har brug for at kontakte skolen, bør det tilstræbes at:

1. Henvendelsen sker direkte til den lærer / pædagog, der kan være behjælpelig 
med en opklaring / afklaring.

2. Ved generelle problematikker - eksempelvis i klassen - henvender man sig til 
klasselæreren.

3. Hvis problemet ikke afhjælpes, sker den næste henvendelse til skolens ledelse.
4. Skolens ledelse orienterer evt. skolebestyrelsen.
5. Klasseforældrerådet er kontaktled mellem forældre og skolebestyrelse. Hvis 

der er ting af mere principiel betydning, man gerne vil have debatteret, skal 
man gå via klasseforældrerådet.

Ved frihed kan klasselæreren give fri fra undervisningen en enkelt dag, hvorimod 
skolens ledelse giver tilladelsen, hvis der ønskes fri mere end den ene dag.

Skolebestyrelsen holder et årligt møde med klasseforældrerådene, der vælges hvert år 
på første forældremøde.

Information og kommunikation foregår via skoleporten og forældreintra. 
Elevintra introduceres for eleverne senest i 3. årgang.


