
 
 
 
Biersted Skole 

Jammerbugt Kommune 

 

Princip for samarbejdet mellem skole og hjem, og om 
skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet 
 
 

Jævnfør Folkeskolens § 44, stk.2 skal skolebestyrelsen fastsætte et princip for samarbejdet 
mellem skole og hjem. 
 
Formål 
Formålet med princippet er at skabe de bedst mulige forudsætninger for den enkelte 
elevs faglige, personlige og sociale udvikling samt klassens trivsel. 

Klassens forældre, skolebestyrelsen, skolens ledelse og medarbejderne har et fælles ansvar for 
samarbejdet. Samarbejdet mellem skolen og det enkelte hjem bygger på en åben dialog og 
gensidig respekt.  

Kommunikationen mellem skole og hjem skal være klar, ærlig og i rette tid, uanset hvilken karakter 
henvendelsen måtte have. Almindelige dagligdags meddelelser mellem skole og hjem f.eks. om 
fritagelse fra idræt eller meddelelse om kortere forsømmelser m.m. skrives i elevens digitale 
kontaktbog. Kontaktbogen er ikke velegnet til håndtering af komplicerede problemstillinger, men 
der kan via denne anmodes om et møde vedr. en konkret sag. 

Det betyder, at skolen: 

• Formidler relevant kommunikation til forældrene via Aula. 

• Inviterer til forældremøder, skole-hjem-samtaler, sociale arrangementer m.m. 

Det betyder, at forældre altid er velkomne på skolen: 

• Ved særlige begivenheder som morgensamling, juleafslutning, sommerafslutning m.m. kan 
forældre altid deltage. 

• Besøg i klassen aftales på forhånd. 

• Det forventes fra skolens side, at forældre møder positive op og om nødvendigt giver en 
hjælpende hånd med. 

Det betyder, at forældrene: 

• Støtter op om barnets læring. 

• Sørger for, at barnet møder undervisningsparat i skole, hvilket betyder, at barnet er 
udsovet, har fået morgenmad, har lavet lektier og har madpakke og evt. idrætstøj/ 
svømmetøj med i skole.  

• Holder sig orienteret i Aula. 

• I forbindelse med barnets fravær giver besked og holder sig orienteret om undervisningens 
indhold via Aula. 

• Kommunikerer åbent med skolen om særlige forhold i hjemmet, der har relevans for 
barnets trivsel og læring. 

• Kommunikerer i en ordentlig tone på de sociale platforme. 

• Ikke taler negativt om skolen i barnets påhør. 

• I tilfælde af problemer kontakter skolen hurtigst muligt. 
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Det betyder, at klasseforældrerådene: 

• Støtter op om fællesskabet i klassen. 

• Arrangerer sociale arrangementer for elever og forældre. 

Det betyder, at skolebestyrelsen: 

• Er bindeled mellem klassernes forældre og skolens medarbejdere/ledelse ved generelle 
tematikker. 

• Kommunikerer aktivt om bestyrelsens arbejde. 
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