
Skolebestyrelsens arbejde: 
 

 

HUSK skole og forældre – forældrerådgivningen 

HUSK magasinet ”Skolebørn” 

 

Planlægning: 

Referat godkendelse – hvis ikke man klager så har man godkendt. Referatet sendes ud på mail – til medlemmer inden 5 

hverdage. Referatet skal underskrives ved næste møde. 

 

Klage skal indgives senest 5 dage efter mail rundsendt. 

 

 

Ordfører følger dagsordenens indhold. 

• Næstformanden – har pligt til at fremføre emner/punkter 

• Skolelederen har sine punkter 

• Der skal være plads til at en medarbejderrepræsentant kan komme med punkter til dagsordenen – vigtigt at 

personen bliver ordfører på sit eget punkt. 

 

Arbejde med principper 

Brug aula til mail omkring hvad vi gør og skal. Link til de rigtige sider. Løbende et opslag deles en gang i kvartalet. 

Forældrene skal forstå skolens principper og det skal ud og leve. Brug aula – ”Messenger flowet” til udbredelse. 

Principper er udarbejdet for alle deltagere. 

En gang om året skal principper revurderes. 

Principper omkring brug af aula – OBS - lægges på hjemmesiden. 

SKAL ligge 

- Antimobbe strategi  

- Skole/hjem samarbejdet 

-  

 

Ønske at det er lette at finde principper – synligheden er vigtig. 

Vigtigt at principper er præcise 

Tydelige principper for arbejdet med inklusion – vi har en folder til forældre. 

Kommunikation i skole/hjem samarbejdet især skole/hjem samtaler. 

 

Skolens pædagogiske profil. – Ses der handlinger på disse hensigter. 

 

Workshop  

Inklusion – hvordan er børnene sammen på skolen 

Rettighedsskolen 

 

Overgange fra børnehus til skolen og videre til kroggård – hvordan kommer børnene generelt godt videre. 

Hvordan gør vi det synligt at vi har den røde tråd. Kommunikation om hvordan vi gør 

 

Skole/hjem samtalen – hvad kan vi forvente som forældre? Hvad vil skolen? Kan vi få andet indhold f.eks. styrker 

svagheder – næste step for barnet. Hvad vil man som personale gerne levere. Skal barnet med, skal barnet ikke med. 

 

Skal vi lave forældreundersøgelser? 

 

IDE: kontaktperson – i forhold til når nye elever starter på skolen. Kontakt at finde en til skolebestyrelsen. 

 

Elevrådet og rettighedsrådet kan komme med ideer til hvordan det opleves som elev – undersøgelser. 

 

Skole/hjem samsamtaler/samarbejde 

Nyt inspirerende princip på dette felt. 

Godt vi har alles perspektiver med når vi går i gang – elevundersøgelse og forældreundersøgelse vigtig. 

Kan man servere noget mere til forældrene inden skole/hjem samtalen så der er mere tid. 

Hvad skal fylde, er det det faglige ønske eller det sociale. 

Forventningsafklaring  

Eleverne evt. skal vide hvad der siges på forhold hvis de er med. Tryghed for eleverne 



Det kan være forskelligt/en differentiering hvor det er muligt at tage fat på det som fylder. 

Godt når vi har sent et forberedelsesark med hjem inden – her gives mulighed for at forældrene kan skrive om det de 

ønsker der skal tales om. Så ikke vigtigt ting tages op det sidste minut fordi man går lidt rundt om det som er svær at sige. 

Forældre er ikke så forberedt – det er oftest lærerne som er forberedt. Kan godt stilles andet krav. 

En god kombination at det er hjemme i 0 klasse, så er børnene ikke med og så kommer børnene med næste gang.  

Hvordan går vi dem mere trygge i den ene samtale. Godt at børnene er forberedte – det giver dem noget at bygge videre 

på. Tiden kan godt fordeles forskelligt alt efter behov. 

 

 

TIDSPLAN 

 

Hvad er det overordnede formål med skole/hjem samtalen? 

Hvilket overordnet formål med princippet? 

Hvilke konkrete mål? 

Hvordan hænger det sammen med jeres andre principper? 

Viden, hvem og hvordan? 

Hvem skal inddrages og hvordan? 

Hvem er ansvarlig for de forskellige opgaver? Udvalg der laver noget forskelligt. 

 

STYRING: 

Strategi anvendelse laves på forhånd – hvordan vil vi lave princippet og hvordan vil vi føre tilsyn med det? Om det virker 

og om man overhovedet gør det? Den skal der være en strategi for.  

 

Kigge på ulemper: 

- Spildtid 

- Tidspunkt 

Kigge på fordele 

-  

 

Hvordan fører SKB tilsyn? 

Finde punkter som man gerne vil kigge nærmere på –  vi skal dykke lidt mere ned i materien/det konkrete? 

Få en samtale om hvordan det går? 

Tilsyn foregår på SKB møder. 

 

 

Slides sendes til Mads. Mulighed for kontakt ved behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


