
Skole-hjem-samarbejdet på Grønnemose Skole 

Betydning for dit barns læring og trivsel 
Skole-hjem-samarbejdet har høj prioritet på Grønnemose Skole, 
da et godt skole-hjem-samarbejde er med til at skabe gode betingelser 
for den enkelte elevs læring og trivsel og for det samlede undervisningsmiljø 
i klassen. 

Ligeværdig dialog 
Skole-hjem-samarbejdet skal sikre et konstruktivt samarbejde mellem 
skolen og forældrene baseret på en god og ligeværdig dialog, hvor  
forældre kan bidrage med viden om deres børn. 

Forældre kan bidrage 
På Grønnemose Skole opfattes forældre som en ressource, der kan bidrage 
med viden om og erfaringer fra det omgivende samfund og derigennem  
kvalificere skolens arbejde. Det betyder, at forældre kan inddrages i 
undervisningen som foredragsholdere eller som eksperter inden for deres  
fag/interesseområde, eller som praktiske hjælpere i forhold til ekskursioner,  
arrangementer o.lign.



Hvordan bidrager I til jeres barns gode skoledag? 

Som forældre kan I gøre rigtig meget i forhold til, at jeres barn kommer  
i skole med overskud og parat til at indgå i læringsforløb. 

Det har afgørende betydning, at jeres barn: 
• Møder udhvilet  
• Møder til tiden 
• Møder velforberedt  

I kan støtte op om jeres barns samlede skoleforløb ved at: 
• Tale med jeres barn om hvad han/hun er ved at lære i skolen 
• Kontakte lærerne/pædagoger hvis der er noget, der undrer eller bekymrer 
• Orientere jer på aula fx i beskeder, ugeplan, årsplan, elevplan 
• Lære de andre børn og deres forældre i klassen at kende 
• Deltage i forældremøder, sociale arrangementer, skole-hjem-samtaler o.lign 



 Kommunikation mellem skole og forældre 

En god kommunikationsform og kultur sikrer det kontinuerlige samarbejde  
mellem skolen og forældrene.  

Aula - skolens kommunikationsplatform 
Aula er det bærende element i den skriftlige kommunikation, både internt  
på skolen, mellem forældre og skole og mellem forældre indbyrdes 

Her vil I kunne få praktiske informationer fx omkring arrangementer og lign. 
Herudover kan I også tilgå Skoleportalen, hvor bl.a. ugeplan, læringsforløb  
og elevplan ligger. Det er også her, at I kan skrive til lærerne, pædagogerne  
og ledelsen. 

Aula egner sig ikke til behandling af eventuelle konflikter eller større  
problemstillinger. I disse tilfælde anbefaler vi i stedet, at I kontakter  
lærerne eller pædagogerne med ønske om en opringning eller et møde.



Forældremøder og skole-hjem-samtaler 

Forældremøder 
Der afholdes et forældremøde i starten af skoleåret, hvor rammerne for  
skole-hjem-samarbejdet er sat på dagsorden og hvor der vælges  
kontaktforældre, som er bindeleddet mellem den samlede forældregruppe  
og teamet omkring klassen. 
Indholdet på forældremøder kan bl.a. være klassens faglige og sociale  
trivsel, spise- og legegrupper samt temamøder om den gode adfærd,  
digital dannelse, alkoholaftaler etc. 

Skole-hjem-samtaler 
Afholdes en gang om året 
På 1. og 5 klassetrin afholdes to skole-hjem-samtaler, da eleverne ofte har  
fået nye lærere og pædagoger. 
Inden skole-hjem-samtalen har der været en elevsamtale og udarbejdet en  
elevplan, som er med til at danne udgangspunkt for skole-hjem-samtalen. 
Skole-hjem-samtalen er en positiv og opbyggende samtale, hvor eleven  
deltager og mærker at skole og hjem samarbejder om at styrke barnets  
sociale, personlige og faglige udvikling.  



Forskellige former/fora for skole-hjem-samarbejde 

Skole-hjem-samtale

Elevplan 

Behovssamtaler
  Telefonsamtaler

Skriftlige orienteringer 
og dialoger

Feedback på  
Skoleportalen 

Dialog ved  
aflevering/afhentning

Dialog ved sociale 
arrangementer 

Opgaver og produkter 
kommer med hjem

Bekymringssamtale

Karakterer

 UPV

Nationale test



Skoleportalen - kommunikation om jeres barns læring 

Skoleportalen er skolens læringsplatform, og her findes årsplaner, ugeplaner,  
Læringsforløb og elevplaner. 

Skoleportalen - Årsplan 
Under årsplan kan elev og forældre orientere sig om de læringsforløb, der er  
planlagt for året.  



Skoleportalen - Ugeplan 
I ugeplanen ses hvilke temaer/læringsaktiviteter, der arbejdes med på dagene.



Skoleportalen - Portfolio  
Under portfolio kan elev og forældre orientere sig om den feedback, som eleven  
har fået på konkrete opgaveafleveringer 



Skoleportalen - Elevplan  
Under elevplan kan elev og forældre orientere sig om en overordnet vurdering  
af elevens forskellige kompetencer og færdigheder - både personlig, sociale og  
faglige  


