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ØRUM SKOLE 
 

Principper for skole-/hjem samarbejdet på Ørum Skole. 

 

Forældremøder 

Forældremøderne er forum for udveksling af informationer, synspunkter, erfaringer og konstruktiv 

kritik – med det formål at nå en fælles forståelse for den enkelte årgang. Det påhviler 

kontaktlæreren at følge op på aftaler og beslutninger. 

 

Forud for udsendelse af dagsorden til møderne, skal der være en dialog mellem forældreråd og 

lærerteam om mødets indhold m.m. Møderne skal give mulighed for, at alle forældre bliver hørt og 

at forældrenes kendskab til hinanden styrkes. 

 

Møderne skal indeholde både informationer om klassens dagligdag og drøftelser af undervisningens 

mål (herunder fælles mål).  

 

Skolebestyrelsen er repræsenteret på forældremøderne og kan informere og lægge op til debat. 

 

Forældreråd i årgangen samt kontaktforældre 

Der oprettes et forældreråd i hver årgang. Kontaktlæreren sørger for at sætte punktet på 

dagsordenen. Årgangens forældre fastsætter selv antal deltagere, valgperiode samt valgprocedure. 

Forældrerådet vælger en kontaktforælder, som formidler kontakten mellem forældrerådet og 

kontaktlærer, skolebestyrelse og skoleledelse.  

 

Forældrerådets vigtigste opgave er i samarbejde med lærerteamet at styrke og udvikle samarbejdet i 

den enkelte klasse/årgang. 

 

Forældrerådet fungerer også som dialogpartner for skolebestyrelsen, så bestyrelsens arbejde får et 

bredere grundlag. 

 

Forældrerådet for årgangen 

 er medarrangør af forældremøder 

 er ansvarlig for referat af forældremøder. Referatet udsendes via kontaktlæreren til den øvrige 

forældrekreds. 

 er aktiv deltager i dialogen mellem skole og hjem 

 er medskaber af et tillidsfuldt forhold til årgangens lærere 

 er medskaber af et godt socialt klima og netværk på årgangen. 

 understøtter årgangens aktiviteter 

 tager initiativ til sociale arrangementer for årgangen. 

 

Forældreråd i sfo og sfo-klub 

Det anbefales at forældrene danner et forældreråd henholdsvis for sfo og for sfo-klub på skoleårets 

første forældremøde!  

Forældrerådet 

 er medarrangør af forældremøder 

 er aktiv deltager og rådgiver i dialogen om sfo/sfo-klub 
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 er medskaber af et godt socialt klima og netværk for forældre, børn og personale  

 understøtter aktiviteter 

 

Forventninger til forældrene 

Skolen forventer, at forældrene 

 bakker op om den daglige skolegang og tager ansvar for børnenes søvn, at børnene har 

madpakke med samt, at skoletasken er pakket, og lektierne er lavet 

 deltager i arrangementer og møder 

 følger med på Forældreintra 

 sørger for, at børnene møder til tiden og i videst mulig omfang undlader at søge om 

ekstraordinær frihed 

 tager et medansvar for hele holdets fællesskab og trivsel i samarbejde med de øvrige forældre 

og personalet  

 kontakter skolens personale ved spørgsmål, forundring eller kritik, så tingene kommer frem på 

rette tid og sted. 

 

Underretning om elevernes udbytte af undervisningen 

Jf. folkeskolelovens § 13, stk. 1 og 2 skal der som et led i undervisningen løbende foretages 

evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i forhold til trin- og slutmålene for fag og emner.  

 

Den løbende evaluering har et fremadrettet sigte og danner grundlag for vejledningen af den enkelte 

elev og for undervisningens videre planlægning og tilrettelæggelse. Evalueringen har til formål at 

styrke samarbejdet mellem lærere, elev og forældre om at øge elevens udbytte af undervisningen. 

Evalueringen skal i videst muligt omfang finde sted under elevens aktive medvirken. 

 

Den løbende evaluering er grundlag for udarbejdelsen af den skriftlige elevplan (for 8. og 9. årgang: 

elev- og uddannelsesplan) til alle elever, jf folkeskolelovens § 13 b. Elevplanen indeholder 

resultater af evalueringen for fagene samt beslutninger og aftaler om opfølgning herpå. Elevplanen 

kan også indeholde evaluering, opfølgning og aftaler om andre forhold vedrørende den enkelte elev, 

som er relevante i skolesammenhæng, eksempelvis sociale og adfærdsmæssige forhold. Elev- og 

uddannelsesplanen for 8. og 9. årgangen bidrager til elevens valg af skole og uddannelsesforløb 

efter 9. årgang. 

 

Forældrene underrettes om elevernes udbytte af undervisningen ved regelmæssige kontakter mellem 

skole og hjem. Der afholdes normalt et samlet forældremøde samt to skole-/hjemsamtaler hvert år. 

Forårets forældresamtaler kan erstattes af samtaler efter behov og ønske fra hjem og/eller skole. 

Andre former for skole-/hjemsamtaler, kan anvendes efter aftale med skoleledelsen, såfremt de 

tilgodeser arbejdet med elevplaner m.v. i samme omfang som ellers.  

 

Elevplaner udarbejdes mindst én gang årligt og udleveres i forbindelse med den første skole-

/hjemsamtale, og den er udgangspunkt for aftaler om den enkelte elev ved begge skole-

/hjemsamtaler. Endvidere udleveres resultaterne af de nationale test. 

Kontaktlæreren koordinerer skole-/hjemsamtalerne med årgangens lærere, samt evt. andre som kan 

bidrage eller deltage, eksempelvis SFO, SFO-klub, specialundervisningslærere, to-sprogslærere, 

skolepsykolog og sundhedsplejerske. 

 

Skolelederen udarbejder retningslinjer for arbejdet med elevplaner, herunder for evt. forsøgsarbejde 

og dispensationer. 
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I 8. og 9. klasse underrettes elev og forældre om elevens standpunkt to gange pr. år i form af 

karakterer i prøvefagene. 

 

Justering vedtaget i skolebestyrelsen den 14/82014 

 


