
Princip for skole/hjem samarbejdet - Egholmskolen 
 
Skole/hjem samarbejdet på Egholmskolen skal bygge på åben og tillidsfuld dialog. Samarbejdet skal 
sikre det bedste grundlag for arbejdet elevernes faglige og sociale læring og et godt skoleforløb. 
 
Skole/hjem samarbejdet bygger følgende grundlag: 
 
Forældre, elever lærere og pædagoger skal opleve et højt og vedkommende informationsniveau 
 
Samarbejdets omfang skal tage udgangspunkt i den enkelte elev og families behov 
 
Samarbejdet kræver en aktiv indsats fra både skolen, forældrene og den enkelte elev 
 
 
På Egholmskolen foregår følgende skole/hjem aktiviteter: 
 
Overordnet 
Information sker løbende gennem skolens intranet. Intranettet er skolens skriftlige 
kommunikationskanal, derfor er det vigtigt, at forældre og elever holder sig løbende orienteret. 
 
Kommunikationen på intranettet skal have karakter af korte beskeder, og skal foregå i en sober og god 
tone, samt være skolerelateret.  
 
Forældre er velkomne til at overvære undervisningen efter aftale med læreren. 
 
Drøftelse vedrørende skolens virke indledes på det niveau indholdet vedrører. Niveauerne er faglærer, 
Mentor, klassekoordinator, skoleledelse, forvaltning og borgmester. I konflikttilfælde kan afgørelser eller 
uenigheder altid bringes ét niveau videre. Principielle spørgsmål kan videregives til skolebestyrelsen. 
 
Klassen 
Forældremøder er en del af skole- hjem samarbejdet. Lærerteamet fastlægger antallet af møder ud fra 
en vurdering af klassens, forældrenes og teamets behov. På samme måde afstemmes behovet for 
sociale arrangementer, idet der også tages højde for forskellene på behov på de forskellige klassetrin.  
 
I hver klasse vælges et klasseråd. Klasserådet sammensættes af mindst to forældrerepræsentanter, fra 
7. klasse kan elevrådsrepræsentanterne deltage i klasserådets møder. Klasserådet skal sikre en god 
og konstruktiv dialog om klassens trivsel og være initiativtager til sociale arrangementer, der skal sikre 
klassens social trivsel. Der er udarbejdet en vejledning til klasserådene.    
 
Klassekoordinatoren indkalder til møder og arrangementer, hvor lærere deltager, men kan være 
behjælpelig ved indkaldelse til andre arrangementer for klassen. 
 
Alle årsplaner lægges på intranettet.  
 
 
Den enkelte elev 
Samtalen er det bærende princip i samarbejdet omkring den enkelte elev og i arbejdet med synlig 
læring. Alle parter bidrager med informationer, der kan give den bedste læringsproces for eleven.  
 
Intranettet og kontaktbogsfunktion på intranettet bruges til den løbende orientering af forældre og 
forældrenes beskeder til skolen eller lærere. Forældre er forpligtiget til dagligt eller ved advisering, at 
læse på intranettet.  
Ved fritagelse fra idræt og svømning skal eleven have en seddel med hjemmefra. 
 



I den daglige undervisning foretages der mellem lærer og elev en løbende evaluering på baggrund af 
skolens, fagenes og elevens målsætning. 
 
Hvert år indbydes til mindst en samtale mellem forældre, elev, lærer og i 0.-4.kl.en pædagog. Samtalen 
tager udgangspunkt i den enkelte elevs elevplan og kan drejer sig om elevens faglige standpunkt, 
interesse for skolearbejdet, trivsel, samarbejde med andre, hjemmearbejde, mulige udviklingsområder 
m.m. Samtalen munder ud i et mål for elevens, forældrenes og skolens arbejde frem til næste samtale.  
 
 
 
Skolebestyrelsen 
Medlemmerne af skolebestyrelsen knyttes til et antal klasser hver. SB - medlemmet kan inviteres til 
forældremøder. 
 
Skolebestyrelsen indkalder efter behov til fælles dialogaftener for alle forældre. 
  
Skolebestyrelsen aflægger årsberetning én gang om året. 
 

Skolebestyrelsen, juni 2015 
 
Læs også: 
Om ansvar  
Vejledning til at oprette adviseringer på Intra 
Om klasserådet  


