Skole-hjem samarbejde

- skolepolitikkens fokusområde 1:
Det er en fælles opgave for skolen og hjemmet at give det enkelte barn mulighed for trivsel og vækst. For at samarbejdet kan få et reelt indhold, er det vigtigt, at gensidige forventninger
afklares, og at den indbyrdes kommunikation er tydelig og forståelig. Derfor skal skolen arbejde med udvikling af:
• tydelig og forståelig kommunikation
• former og rammer for skole-hjem samarbejdet, herunder udvikling af enkle og informative elevplaner
• procedurer til afstemning af de gensidige forventninger, som alle omkring skolen har til hinanden
• anvendelsen af IT ved kommunikation mellem skole og hjem

Skole-hjem samtaler
1 Skolen gennemfører årlige skole-hjem samtaler for alle elever

Kvalitetskategorier

Status: Gør vi det?

Hvor vigtigt er det for os?

Skole-hjem samtaler

4

4

Forventnings- /rolleafklaring

4

4

2 hjemmet inden samtalen
3 Hjemmet bidrager til samtalens indholdspunkter, og alle deltagere er forberedte

Elevsamtaler

4

4

4 for opfølgning på samtalen

Elevplaner

4

4

Kommunikation

4

4

Skole-hjem samtalen er forberedt af teamet, og dagsorden med indhold for samtalen er meddelt

Målene i elevplanen evalueres i samtalen, og nye mål indskrives. Teamet og hjemmet er ansvarlige

Forventnings- og rolleafklaring
1 Skolebestyrelsen har principper for skole-hjem samarbejdet, og arbejder med klasseforældreråd

Skole-hjem samtaler

4

Hvor vigtigt er det for os?

2 Skolen har et klart formuleret værdigrundlag som grundlag for samarbejdet med forældre

Status: Gør vi det?

3 Skolen har tydeligt formulerede forventninger til hjemmets indsats i skole-hjem samarbejdet
4 Skolens og hjemmets rolle i samarbejdet om barnets udvikling og læring er afklaret og efterleves

3

Elevsamtaler

2
Kommunikation

1 Der gennemføres mindst en elevsamtale årligt afholdt af klasselæreren eller elevens primærvoksen
Forventnings- /rolleafklaring

1

2 Der gennemføres to årlige elevsamtaler på grundlag af skriftligt oplæg fra klassens lærere
Samtalens indhold – opnåelse af faglige og sociale mål - er forberedt af elev og team. Nye mål

3 skrives i elevplanen.
Skolen har udarbejdet en beskrivelse af den gode elevsamtale, som bruges som udgangspunkt for
4 samtalen. Beslutninger efterleves og fastholdes skriftligt.

0

Elevplaner
1 Alle elever har en elevplan, der udarbejdes årligt. Mål er afstemt mellem skole og hjem.
2 Skolen har et samlet koncept for elevplaner med dokumentation for barnets aktuelle læring
3 Elevplaner skal kunne håndteres elektronisk
Elevplanen er et væsentligt procesredskab i kommunikationen og samarbejdet med elever og

Elevplaner

Elevsamtaler

4 forældre

Kommunikation/information og anv. af elektroniske medier
1 Skolen udsender nyhedsbreve til alle hjem mindst 4 gange årligt
2 Skolen har en skriftligt udarbejdet kommunikationspolitik
Kommentar/vurdering:
Dette dialogspind er behandlet på niveau 1/2
Kommentarer/vurdering i øvrigt:

Skolens kommunikationspolitik sikrer opdatering af nyheder, og Intranet anvendes i dialogen med

3 hjemmet
4 Intranettet (SkolePorten/ForældreIntra) anvendes i al skriftlig kommunikation

