
Vi håber denne pjece
kan bidrage til,

at forældrene og skolen
i fællesskab

kan løfte denne opgave

”Meget står til debat,
men dansk skole står fast på,
at den vil bidrage til elevernes
faglige og personlige udvikling,
den vil kombinere dannelse
og uddannelse, opdragelse og
undervisning.”

(Jørgen Lund)

Efterskrift

Det er skolens opgave, i samarbejde med
forældrene, at give børnene uddannelse, så de kan
klare sig godt i tilværelsen. Det kræver, at barnet
erhverver sig viden, kundskaber og færdigheder
samtidig med, at barnet udvikler evner til at
samarbejde og indgå i et fællesskab.

Skolens opgave er at medvirke til den enkelte
elevs alsidige personlige udvikling.

Samarbejdet mellem forældre, skole og lærere
skal foregå i en ordentlig tone med et positivt
udgangspunkt – vi vil alle børnene det bedste.

Sådan får dit barn
et godt skoleliv
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”I skolen skal man træde varsomt
– for der bliver mennesker til.”

(Kresten Kold)

Efterskrift
”Min lektie jeg kan
til punkt og prikke,
men livet det kan jeg ikke.”

”Den danske folkeskoles fornemste
tradition er livsoplysning.”

(Jørgen Husted)



”Kun en ting er sikker: så længe der er
plads til og sættes pris på livsduelige,
oplyste mennesker med engagement
i at skabe deres eget liv og bidrage til
at forme vores fælles tilværelse, er skolen
for livet fortsat det bedste bud på en
dansk folkeskole”

Jørgen Husted

Forventninger...

”Betingelsen for at stille krav er kun,
at man faktisk leverer det, man har lovet.”

Anne Knudsen

”Dit barn – et fælles ansvar.”

Fælles forventninger

Det forventes:

• at både forældre og lærere tager kontakt,
hvis der er spørgsmål eller problemer

• at forældrene og skolen/lærerne
omtaler hinanden loyalt i børnenes nærvær

• at fælles aftaler for klassen skrives ned
og justeres årligt

• at klassens sociale liv er et fælles anliggende
• at alle bidrager med ideer til arrangementer

i klassen

Forventninger til forældrene

Skolen kan forvente:

• at barnet møder til tiden, udhvilet
og udsovet og har fået morgenmad

• at barnet er opdraget til både at tale
og opføre sig ordentligt over for andre
elever og over for lærerne

• at der er sørget for madpakke/frugt
eller madpenge

• at forældrene i nødvendigt omfang checker
barnets taske for penalhus, kontaktbog m.m.

• at forældrene følger med i barnets skolegang
og støtter i forhold til lektielæsning

• at forældrene kommer til samtaler
og forældremøder

• at forældrene deltager i fællesarrangementer
og tager del i de praktiske gøremål

• at forældrene overholder fælles
spilleregler for klassens fritid

• at skolen respekteres som en arbejdsplads
for både elever og lærere

• at barnets ferie, fritidsinteresser og arbejde
planlægges så skolen ikke forsømmes

Forventninger til skolen

Du kan som forælder forvente:

• at dit barn har et trygt skoleliv
• at dit barn får en god faglig undervisning
• at blive lyttet til
• at indgå i dialog med skolens medarbejdere
• at lærerne jævnligt informerer

om dit barns udvikling i skolen
• at lærerne jævnligt informerer

om klassen og klassens liv
• at lærerne udarbejder plan

over klassens aktiviteter, eksempelvis
temauger, forældremøder, lejrskoler osv.

• at skolen indkalder til arrangementer i god tid
• at skolen informerer om skolens liv
• at skolen har retningslinjer for kontakten

mellem skole og hjem
• at aftaler, der indgås ved skole/hjem-samtaler

skrives ned


