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Principper for skole-hjemsamarbejde  

På Bagsværd Skole mener vi, at børn, forældre, medarbejdere og ledelse alle er 

ansvarlige for, at skole-hjemsamarbejdet er velfungerende. 

Det er vores holdning, at forældrene har stor betydning for børnenes læring og trivsel 

i skolen. Derfor er et velfungerende og forpligtende samarbejde, der bygger på 

dialog, åbenhed, tillid og respekt mellem skolen og hjemmet nødvendigt for, at børn 

forældre, medarbejdere og ledelse trives i – og er stolte af – skolen. 

På Bagsværd Skole betyder det, at: 

• børnenes faglige og sociale kompetencer samt klassens trivsel er de fælles mål, 

skole og hjem samarbejder om 

• forældrene tager initiativ til sociale arrangementer i og udenfor skoletiden/skolens 

regi for at styrke klassens trivsel 

• dialogen mellem skole og hjem er respektfuld og fordomsfri 

• vi ved barnets skolestart afklarer gensidige forventninger, der løbende evalueres i 

resten af skoleforløbet 

• vi søger at forebygge problemer, inden de udvikler sig 

• skole og hjem samarbejder om de prioriterede mål 

• skolen har et ansvar for at holde forældrene orienterede om væsentlige forhold 

omkring deres barns skolegang, ligesom forældrene har et ansvar for at søge og 

modtage informationer  

 

Intern forslagsbog til skole og SFO baseret på principper for skole-hjemsamarbejdet 

(lægges på personaleintra) 

• i børnehaveklassen vil vi udforme en ”samarbejdsaftale”, der beskriver de 

gensidige forventninger til bl.a. værdier og spilleregler, som skole-

hjemsamarbejdet i den pågældende klasse baserer sig på. I efterfølgende 

klasser evalueres og justeres samarbejdsaftalen. Formålet med 

samarbejdsaftalen er at skabe grundlag for en åben dialog og tillid 
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• vi vil afklare kontaktforældrenes rolle i de enkelte klasser i forhold til 

”samarbejdsaftalen” og skolebestyrelsens beskrivelse af kontaktforældrerollen 

• vi vil udarbejde fælles retningslinier/principper for brug af Skoleintra) 

• skolebestyrelsen vil udarbejde en hensigtserklæring omkring ferieafholdelse 

udenfor skolens gældende ferieplan 

• fokusuger afsluttes med et forældrearrangement 

• SFO afholder cafeaftener 

• skolens forældre gøres opmærksom på betydningen af sociale arrangementer for 

klassen – også udenfor skoletiden/ skolens regi   

 

 

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 14. oktober 2010. 

 


