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Princip for underretning af hjemmene om elevernes 
udbytte af undervisningen 
 
Jævnfør Folkeskolelovens § 44, stk. 2 skal skolebestyrelsen fastsætte et princip vedrørende 
underretning til hjemmene, om elevernes udbytte af undervisningen og dialogen mellem skole og 
hjem herom.  
 
Formål 
Formålet med princippet er at sikre, at hjemmet løbende orienteres om deres barns faglige og 
sociale udvikling således, at forældrene får et grundlag for at støtte op om barnets læring, 
skolegang og generelle trivsel. 
 
Skole-hjem-samtaler 
Skolen har afsat en eftermiddag om måneden (ca.10 gange årligt) til skole-hjem-samtaler. 
Forældrene/ lærerne kan løbende booke samtaler disse dage. Pædagogerne i 0. og 1. klasse kan 
bookes 5 gange årligt. Alle forældre og elever skal minimum deltage i en skole-hjem-samtale om 
året med kontaktlæreren. 
 
Elevplan 
Elevplanen indgår som en del af den digitale platform ”Meebook”. 
Skolen tilstræber, at elevplanen giver et fyldestgørende billede af den enkelte elevs faglige udbytte 
og trivsel samt af de konkrete mål, der sættes for elevens udvikling. 
 
IUP – individuel uddannelsesplan (ASF) 
Eleverne i ASF revisiteres en gang årligt i nov/dec-måned. I forbindelse med revisiteringen 
udarbejdes der individuelle udviklingsplaner. Planerne beskriver elevens kompetencer og 
udfordringer (faglige, personlige, og sociale). Planerne danner således grundlag for revisiterings-
processen.   
  
Nationale test 
I forbindelse med de obligatoriske nationale tests orienteres hjemmet efterfølgende pr. brev. 
Resultaterne indgår i den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen. 
 
Skoleudtalelse 
I hovedskolen får eleverne på 7. årgang to gange årligt en skoleudtalelse, som beskriver elevens 
arbejdsindsats og holdning til skolearbejdet m.v. 
 
Karakterer 
Der gives karakter to gange årligt i 8. og 9. klasse efter 7-trinsskalaen. Standpunktskaraktererne er 
udtryk for elevens faglige niveau på det tidspunkt karaktererne gives. 
 
Uddannelsesparathedsvurderinger 
Elevernes uddannelsesparathed bliver vurderet midt i 8. klasse og revurderes i slutningen af 8. 
klasse og igen i 9. klasse samt ASF 10. klasse. 
I vurderingen indgår elevens faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at 
begynde på samt gennemføre en ungdomsuddannelse. 
I tilfælde af at eleven vurderes ikke-uddannelsesparat udarbejdes der en handleplan for, hvordan 
eleven kan opnå uddannelsesparathed. Denne handleplan udarbejdes i et samarbejde mellem UU, 
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klasseteamet, forældrene og eleven. 
 
Forældrenes ansvar 
Det er forældrene ansvar at have en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af 
undervisningen på baggrund af ovenstående evalueringsparametre. 
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