Principper for skolehjemsamarbejdet
– herunder forældrenes ansvar
Resenbro Skoles vision:
På Resenbro Skole vil vi i samarbejde med forældrene udvikle livsduelige børn, som er nysgerrige på livet - i og uden for skolen.
Resenbro Skoles værdigrundlag:
I en ramme af tryghed og tydelighed er Resenbro Skole stedet, hvor alle børn og voksne gennem engagement, fleksibilitet og
rummelighed mødes om at lære og trives sammen. Gensidig respekt, anerkendelse og høj faglighed præger dagligdagen og samarbejdet,
som understøttes af en humoristisk tilgang.

Det betyder, at forældrene:
• er aktive samarbejdspartnere omkring deres børns læring, udvikling og trivsel
• er ansvarlige for at deres børn møder forberedte og veludhvilede
• tager del i fællesskabet omkring klassen
• engagerer sig i skolen og hjælper med til, at alle børn trives både i og uden for skolen

Det er forældrenes ansvar:
-

-

at deres børn møder til
tiden og er veludhvilede.
at deres børn møder
velforberedte: har lavet
lektier, har ryddet op i
skoletasken, har et fyldt
pennalhus m.m.
at børnene først møder
fra kl. 7.35, med mindre
de går i morgen-SFO.

-

-

at bakke op omkring
tiltag, der understøtter
trivslen: laver legeaftaler
med andre end de mest
oplagte, deltager aktivt i
lege-/spisegrupper.
at deltage i
forældremøder og til
skolehjemsamtaler.
at deltage i forældreråd
og som
trivselskoordinator.

-

-

at vise en positiv tilgang
til undervisningen/det
pædagogiske arbejde.
at der ikke tales grimt
om klassekammerater/
medarbejdere/andre
børns forældre.
at informere klassens
lærere om
forældredeltagelse i
skoledagen.

-

at bakke op om skolens
regler og retningslinjer.
at leve op til skolens
kommunikationspolitik.
at vise respekt for
børnenes skoleliv; ikke
tage unødvendigt fri.
at sygemelde gennem
ForældreIntra.
at børnene tilmeldes og
frameldes SFO’en i
ferier.

Det er skolebestyrelsens ansvar
-

at udsende meddelelser gennem ForældreIntra, der har almen interesse til forældrekredsen.
at indkalde alle forældrerådsrepræsentanter til et møde i løbet af skoleåret.
at informere om skolebestyrelsens arbejde ved forældremøder.

Det er skolens ansvar
-

at
at
at
at
at
at
at

skabe rammerne for et godt skolehjemsamarbejde.
der afholdes det antal forældremøder i klassen, der skønnes at være behov for.
tilbyde minimum to skolehjemsamtaler årligt.
udsende ugentlige ugeplaner på ForældreIntra for hver klasse.
ingen elever får ekstraordinært fri, uden at hjemmet på forhånd er underrettet.
være åben for forældrenes anmeldte deltagelse i undervisningen.
holde forældrekredsen orienteret om generelle forhold på skolen.

Fra Folkeskolelovens formålsparagraf:
Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og
færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at
lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse
for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil
med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Fra aftaleteksten til skolereformen:
Forældrene er en ressource og skal bidrage til skolens virke. Derfor præciseres det
i folkeskoleloven, at skolebestyrelsens principper for samarbejdet mellem skole og
hjem også skal omfatte principper for forældrenes ansvar i samarbejdet.
Principperne vil fx kunne beskrive, hvilke forventninger skolen har til forældrenes
deltagelse i forældremøder, skole-hjem-samtaler og faglige eller sociale aktiviteter
på skolen. Dermed kan forældrene bidrage til tilgangen til og håndteringen af det
samarbejde, som de selv har en afgørende rolle i. Det vil give ejerskab til
principperne i forældregruppen og åbner dermed mulighed for, at der med succes
kan fastlægges en klar beskrivelse af, hvad der forventes af forældrene.

