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SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER

Den nye folkeskolelov åbner op for lokal fleksibilitet omkring valg og sammensætning af skolebestyrelserne.
Byrådet har i marts 2014 besluttet, at det skal være op til den enkelte skolebestyrelse at beslutte, hvordan man lokalt vil sammensætte bestyrelsen og hvilken valgprocedure man vil benytte.

INDHOLD

Det lokale råderum skal give skolebestyrelserne mulighed for at tilgodese lokale ønsker og behov - og
derved hjælpe til at fremme det lokale demokrati og forældreengagement.

Skolebestyrelsens sammensætning

Hæftet er tænkt som en inspiration og hjælp til skolebestyrelsen i deres arbejde med de nye muligheder
og opgaver.

Eksempler på sammensætning af skolebestyrelsen

Giver skolebestyrelsen overblik over den aktuelle lovgivning om valgprocedurer og
sammensætning. Det skal sikre, at de lokale beslutninger træffes indenfor rammerne af de nationale bestemmelser - og byrådets beslutninger

Valg til skolebestyrelsen

FØRSTE
del
af
Første
del
hæftet:
af hæftet:

Giver skolebestyrelsen overblik over forhold, som bestyrelsen skal tage stilling til
- og fristerne for disse
Giver skolebestyrelsen inspiration til, hvordan man lokalt kan bruge de nye muligheder - via en række eksempler på sammensætning af bestyrelsen og valgprocedure mv.
Som led i folkeskolereformen skal skolebestyrelsen fastsætte en række nye principper bl.a. for den understøttende
undervisning og forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem.

Anden del af
hæftet:

Oplister de principper som skolebestyrelsen generelt skal fastlægge samt de nye
principper, som bestyrelsen skal fastsætte
Giver inspiration til, hvordan skolebestyrelsen kan fastlægge principper

Rasmus Bak-Møller, Børn og Unge-chef

Eksempeler på valg til skolebestyrelsen
Fastsættelse af principper
Eksempler på principper
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SKOLEBESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
sammenFørste del
sætningen
af hæftet:

SKOLEBESTYRELSEN SKAL BESLUTTE
SAMMENSÆTNINGEN AF BESTYRELSEN
DVS.:
Antal forældrerepræsentanter
Antal elevrepræsentanter
Antal medarbejderrepræsentanter
Eksterne deltagere
Deltagere uden stemmeret

FORÆLDREFørste del
REPRÆSENTANTER
af hæftet:

Forældrerepræsentanterne skal udgøre et
flertal af den samlede skolebestyrelse.

Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, skal der vælges mindst en
forældrerepræsentant fra hver af de deltagende skoler.
Skolebestyrelsen kan beslutte, at mindst en af forældrerepræsentanterne skal
vælges blandt forældre med børn i SFO.
Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen.
Forældrerepræsentanternes og stedfortrædernes valgperiode er fire år og påbegyndes den 1. august.

CENTER 10

Særlige regler for Center 10 Aarhus High
School

Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger (matrikler), skal der vælges mindst
en forældrerepræsentant for hver afdeling.

På Center10 Aarhus High School skal mindst en
forældrerepræsentant vælges blandt forældre med
børn på afdelingen Fokusskolen.

Hvis skolen har specialklasser på mindst tre
klassetrin, skal forældrerepræsentationen
for specialklasserne udgøre mindst en.

Valgperioden for forældrerepræsentanter på Center10 Aarhus High School er et år, dog er valgperioden for forældrerepræsentanter med børn på
afdeling Fokusskolen to år.
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ElevrepræsenFørste del
tanter
af hæftet:

Der skal vælges mindst to elevrepræsentanter til skolebestyrelsen
Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger (matrikler), skal der vælges mindst
en elevrepræsentant for hver afdeling.

Eksterne
Første reprædel
sentanter
af hæftet:

Det er skolebestyrelsen der beslutter, hvordan de skal vælges.

Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, skal der vælges mindst en
elevrepræsentant fra hver af de deltagende
skoler.

De eksterne repræsentanters valgperiode er
et år med mulighed for genvalg.

Valgperioden er et år og påbegyndes den 1.
august.

MedarbejderreFørste del
præsentanter
af hæftet:

Der skal vælges mindst to medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen blandt medarbejdere på skolen, dvs. medarbejdere, der er underlagt skolelederens ledelsesbeføjelser.
Medarbejderrepræsentanternes valgperiode er et
år og påbegyndes den 1. august.

Skolebestyrelsen kan beslutte, at op til
to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles
repræsentanter fra det lokale erhvervs- og
foreningsliv, eller fra de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Valgperioden påbegyndes den 1. august.

Deltagere
uden
Første del
stemmeret
af hæftet:

Skolebestyrelsen kan beslutte, at leder af
SFO samt afdelingsledere på skoler med
undervisning på flere afdelinger (matrikler)
kan deltage i skolebestyrelsesmøder uden
stemmeret.

Skolebestyrelsen skal træffe
beslutning om bestyrelsens
sammensætning inden der skal
af holdes valg i foråret
Antallet af forældrerepræsentanter
Antallet af elevrepræsentanter
Antallet af medarbejderrepræsentanter
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Skolebestyrelsen skal beslutte, om der skal være
eksterne repræsentanter i
bestyrelsen og i så fald om
der skal være en eller to
repræsentanter.

eksempel på
sammensætning af bestyrelsen

Eksempel på
sammensætning af bestyrelsen

- fortsættelse af eksisterende
sammensætning

- med eksterne repræsentanter
Skolebestyrelsen har den 2. april 2014 besluttet
følgende sammensætning i skolebestyrelsen på
Grøndalsvej Skole.

Skolebestyrelsen har den 2. april 2014 besluttet
følgende sammensætning i skolebestyrelsen på
Grøndalsvej Skole.
7
2
2

7
2
2
2

Forældrerepræsentanter
Elevrepræsentanter
Medarbejderrepræsentanter

Forældrerepræsentanter
Elevrepræsentanter
Medarbejderrepræsentanter
Eksterne repræsentanter

Skolebestyrelsen har besluttet, at udnytte den nye
mulighed for at for at vælge to eksterne repræsentanter til bestyrelsen for derved at styrke samarbejdet om børnenes læring og trivsel.

Forældrerepræsentanternes
valgperiode er fire år.
Alle øvrige repræsentanter
vælges for et år.

Skolebestyrelsen skal beslutte om leder af SFO samt
afdelingsleder på skoler
med undervisning på flere
afdelinger kan deltage i
bestyrelsesmøderne uden
stemmeret.

Skolebestyrelsen har besluttet, at leder af SFO
kan deltage i bestyrelsesmøderne uden
stemmeret.
Forældrerepræsentanternes valgperiode
er fire år.
Alle øvrige repræsentanter vælges for
et år.
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EKSEMPEL PÅ SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSEN
- med ny sammensætning og forskudt valg
Skolebestyrelsen har den 2. april 2014 besluttet følgende sammensætning i skolebestyrelsen på Grøndalsvej Skole.
9
3
3
2

Forældrerepræsentanter
Elevrepræsentanter
Medarbejderrepræsentanter
Eksterne repræsentanter

Skolebestyrelsen har besluttet, at udnytte den nye mulighed for at for at vælge to eksterne repræsentanter til bestyrelsen for derved at styrke samarbejdet om børnenes læring
og trivsel.
Skolebestyrelsen har besluttet, at leder af SFO kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Skolebestyrelsen har besluttet, at den fremover vil gøre brug af forskudt valg.
Det betyder, at der i år skal vælges 9 forældrerepræsentanter. 5 af forældrerepræsentanter vælges for en toårig periode og 4 af forældrerepræsentanterne vælges for en fireårig
periode.
Alle øvrige repræsentanter vælges for et år.
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VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN
procedure
Første del
for
valg
af hæftet:

Skolebestyrelsen skal beslutte en procedure
for valg af forældrerepræsentanter og eksterne
repræsentanter til bestyrelsen.
Skolebestyrelsen får derved mulighed for at
tilrettelægge en valgprocedure efter lokale ønsker og behov samt en mere enkel valgprocedure end den nuværende.

Skolebestyrelsen skal træffe
beslutning om, hvordan
forældrerepræsentanter
vælges til bestyrelsen.

Hvis der ikke opnås enighed skal der afholdes valg efter de regler som skolebestyrelsen har fastsat.
Det er skolelederen, der er ansvarlig for gennemførelse af valget efter den procedure som
skolebestyrelsen har fastlagt.
Valget skal gennemføres inden skoleårets afslutning i det år, der følger efter valg til kommunalbestyrelser og regionsråd.

Forskudt valg
Skolebestyrelsen kan beslutte, at der skal afholdes forskudt valg. Benyttes denne
mulighed vælges et lige antal forældrerepræsentanter i ordinære år og et ulige
antal to år efter det ordinære valg, hvor skolebestyrelsen har et ulige antal forældrerepræsentanter. Ved et lige antal forældrerepræsentanter vælges halvdelen to
år efter det ordinære valg.

Kandidaterne vælges som henholdsvis bestyrelsesmedlemmer og suppleanter efter antallet
af stemmer på den enkelte kandidat.

Suppleringsvalg
Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen, indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden.

Fredsvalg
Der er mulighed for fredsvalg, hvis der kan opnås enighed blandt alle kandidater om, hvem
der er valgt til skolebestyrelsen og hvem der er
valgt som suppleanter.

Er der ingen stedfortrædere, holdes der snarest muligt suppleringsvalg med henblik på besættelse af den ledige plads i skolebestyrelsen for resten af valgperioden
og eventuelt valg af yderligere stedfortrædere.
Skolebestyrelsen fastsætter procedure for afholdelse af suppleringsvalg.
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Opgørelse af valg
Resultatet af afstemningen eller fredsvalg offentliggøres på skolens hjemmeside
og forældreintra.
De opstillede kandidater får direkte besked om valgets resultat af skolelederen.
Efterfølgende indberetter skolelederen navnene på de valgte forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter, navne på repræsentanter fra det lokale erhvervs- og
foreningsliv, eller fra de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner samt hvem der er
valgt som skolebestyrelsesformand og dennes adresse og telefonnummer til Børn
og Unge, Pædagogik og Integration pi@mbu.aarhus.dk
Skolebestyrelsen tiltræder den 1. august.
Konstituering af skolebestyrelsen skal finde sted på bestyrelsens første møde. Endvidere skal skolebestyrelsen beslutte en forretningsorden.
Klager over valget
Klager over valget rettes til Børn og Unge (se side 16). Valget af forældrerepræsentanter sker efter den procedure, som skolebestyrelsen har besluttet.

Valg
af forælFørste
del
drerepræsenaf hæftet:
tanter

Valget af forældrerepræsentanter sker efter den procedure, som skolebestyrelsen
har besluttet.
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EKSEMPEL PÅ VALG AF FORÆLDREREPRÆSENTANTER

EKSEMPEL PÅ VALG AF FORÆLDREREPRÆSENTANTER

- Med elektronisk valg

- Med elektronisk valg / TIDSPLAN

Skolebestyrelsen har den 2. april 2014 besluttet følgende procedure
for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen på Grøndalsvej
Skole.

7. april

Skolens leder orienterer skolebestyrelsen om det forestående valg og drøfter forslag til lokal valgkampagne

Valget gennemføres således, at valghandlingen er afsluttet senest den
1. juni.

22. april

S kolens leder orienterer via forældreintra om valg samt
procedure og frist for opstilling af kandidater

7. maj

Frist for opstilling af kandidater

14. maj

Skolens leder offentliggør valget og kandidatliste via forældreintra, herunder frist for at afgive stemme samt indkalder til valgmøde

28. maj

Skolen afholder valgmøde

31. maj

Frist for afgivelse af elektronisk stemme

31. maj

Skolens leder opgør valget

31. maj

Skolens leder offentliggør valgresultatet via forældreintra

1. august

Bestyrelsen tiltræder

Skolebestyrelsen har truffet beslutning om, at afstemningen alene sker
elektronisk via forældreintra.
Forældres valgret og valgbarhed følger Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161332
Skolens leder skal sikre sig, at det kun er stemmeberettigede forældre,
der kan stemme.
Skolens elevadministrationssystem TEA anvendes til at afklare forældres
valgbarhed og til oprettelse af kandidatlister.
Der kan stemmes på op til fire kandidater. Der kan også stemmes blankt.
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Valg
af eksterne
Første
del
repræsentanter
af hæftet:

Skolebestyrelsen kan beslutte, at op til to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervs- og foreningsliv, eller
fra de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner.
Det er op til skolebestyrelserne at beslutte, hvordan de eksterne repræsentanter vælges.
Valgperioden er et år med mulighed for genvalg. Valgperioden påbegyndes den 1. august.

Elevrepræsentanter og stedfortrædere vælges
af elevrådet. Ved skoler, hvor der ikke findes
elevråd, indkalder skolelederen til en fælles
valghandling.

VALG
af elevreFørste
del
præsentanter
af hæftet:

Hvert elevrådsmedlem/hver elev har én stemme.
De elever, der har fået flest stemmer, er valgt.
Valg finder sted inden skoleårets ophør.

Valg
af medarFørste
del
bejderrepræsenaf hæftet:
tanter

Medarbejderrepræsentanter og stedfortrædere
vælges ved, at skolens leder indkalder samtlige
medarbejdere. Ved medarbejdere forstås personer, der er underlagt skolelederens ledelseskompetence.
Hver medarbejder har én stemme. De medarbejdere, der har fået flest stemmer, er valgt. De
personer, der vælges, bør ikke have et ansættelsesforhold på under et år. Personer med tjenestested på flere skoler vil kunne stemme hvert
sted.
Valget finder sted inden skoleårets ophør.
Medarbejderrepræsentanternes valgperiode er
et år og påbegyndes den 1. august.
Medarbejderrepræsentanter udtræder den dag,
de ikke længere er ansat på skolen, og en stedfortræder indtræder i stedet.

Valgperioden er et år og påbegyndes den 1.
august.

Der afventes svar fra Undervisningsministeriet
i forhold til eventuelle reviderede bekendtgørelser. Såfremt dette medfører ændringer vil skolerne blive informeret.

Skolens leder er ansvarlig
for, at der vælges elevrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen efter gældende regler.
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EKSEMPEL PÅ VALGPROCEDURE FOR VALG AF FORÆLDREREPRÆSENTANTER

EKSEMPEL PÅ VALG AF

- VALGMØDE MED OPSTILLING OG VALG

EKSTERNE REPRÆSENTANTER

Skolebestyrelsen har den 2. april 2014 besluttet følgende procedure for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen på Grøndalsvej Skole.

Skolebestyrelsen har den 2. april 2014
besluttet følgende procedure for valg af
eksterne repræsentanter til skolebestyrelsen på Grøndalsvej Skole.

Valget gennemføres således, at valghandlingen er afsluttet senest den 1. juni.
Forældrerepræsentanter opstilles og vælges på et valgmøde forud for skolens forårskoncert. Bestyrelsen finder denne valgprocedure bedst egnet til skolen. Bestyrelsen forventer, at valgproceduren
vil fremme forældrenes engagement og dermed øge valgdeltagelsen.
Skolens leder orienterer forældrene om valg og valgprocedure i forbindelse med invitationen til
forårskoncerten.
Kandidaterne opstilles blandt de fremmødte forældre. Kandidaterne får hver et nummer.
De fremmødte forældre får hver fire stemmesedler, hvorpå de kan notere nummeret på den kandidat, som de ønsker at stemme på.
Skolens leder skal sikre sig, at det kun er stemmeberettigede forældre, der kan stemme.
Skolens leder offentliggør valgresultatet efter forårskoncerten og
efterfølgende på forældreintra.
Bestyrelsen tiltræder den 1. august.

Såfremt skolebestyrelsen
har besluttet, at der skal
være eksterne medlemmer i
bestyrelsen skal bestyrelsen
beslutte, hvordan de eksterne repræsentanter vælges.

Skolebestyrelsen opfordrer skolens eksterne samarbejdspartnere fra det lokale
erhvervs- foreningsliv eller fra de lokale
ungdomsuddannelsesinstitutioner til at
udpege en repræsentant til skolebestyrelsen. Såfremt flere end to repræsentanter ønsker at indtræde i bestyrelsen
træffer bestyrelsen beslutning via afstemning. De to repræsentanter, der får
flest stemmer træder ind i bestyrelsen.
Valgperioden er et år og påbegyndes
den 1. august.
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FASTSÆTTELSE AF PRINCIPPER
SKOLEBESTYRELFørste del
SEN
SKAL FASTaf hæftet:
LÆGGE PRINCIPPER FOR SKOLENS
VIRKSOMHED
HERUNDER OM:

Undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på
hvert klassetrin

Samarbejdet mellem skole og hjem
og om skolens og forældrenes ansvar
i samarbejdet

Skoledagens længde

Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen

Understøttende undervisning
Arbejdets fordeling mellem lærerne
Holddannelse
Skolens samarbejder med lokalsamfundets forenings- og kulturliv samt
musikskoler og ungdomsskoler (eventuel undervisning efter § 5, stk. 4)

Fællesarrangementer for eleverne i
skoletiden
Lejrskoleophold
Udsendelse i praktik mv.

Udbud af valgfag
Skolefritidsordningens virksomhed
Specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser
Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i
en idrætsforening

Byrådet har besluttet, at principperne for skolens samarbejde med
lokalsamfundets forenings- og kulturliv samt musikskoler og ungdomsskoler skal være fastlagt inden
den 1. august 2014.

HVAD ER ET PRINCIP?
Et princip omhandler en central del af
skolens virksomhed.
•
Det udstikker den kurs, skolen skal følge
på et givet område
•
Det afspejler, de værdier man ønsker,
skolen skal præges af
•
Det er ikke et diktat, men giver skolelederen flere konkrete handlemuligheder,
når det omsættes til praksis
Et godt princip er:
•
Kortfattet
•
Formuleret så rummeligt, at nye behov
og situationer kan passes ind, uden at
det skal ændres
•
Formuleret, så det giver et grundlag for
at udarbejde en handlingsplan
•
Formuleret, så det efterfølgende kan
afgøres, om princippet er fulgt eller ej
•
I overensstemmelse med eksisterende
principper for skolens virksomhed

Inspireret af: Undervisningsministeriet
(1998): ”Skolebestyrelsen - hvorfor og hvordan”
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SKAL
FASTSÆTTES
Første
del
INDEN
SKOLEÅRET
af hæftet:
2014/15:

Skolens samarbejder med lokalsamfundets forenings- og kulturliv samt
musikskoler og ungdomsskoler
Elevernes adgang til i begrænset omfang at opfylde deres undervisningspligt ved at deltage i undervisning i
den kommunale musikskole eller ved
eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening

SKAL
FASTSÆTTES
Første
del
Iaf
LØBET
AF SKOLEhæftet:
ÅRET 2014/15:

Den understøttende undervisning
Forældrenes ansvar i samarbejdet
mellem skole og hjem
Holddannelse

EKSEMPEL PÅ PRINCIPPER FOR:
- Skolens samarbejder med lokalsamfundets forenings- og kulturliv samt musikskoler og ungdomsskoler.
Formål med samarbejdet
•
Skolens samarbejder med eksterne samarbejdspartnere skal understøtte opfyldelsen af
målene i fagene (Fælles Mål).
•
Samarbejderne skal bidrage til en varieret og afvekslende skoledag i en kobling mellem
teori og praksis, der fremmer elevernes motivation og trivsel.
•
Samarbejderne skal bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet rummer.
Omfang af samarbejdet
•
På vores skole prioriterer vi samarbejdet med aktører fra skolens nære lokalsamfund.
•
Det tilstræbes, at alle lærere anvender en ekstern samarbejdspartner i undervisningen i
løbet af et skoleår.
Organisering af samarbejdet
•
Som hovedregel aftales samarbejder med eksterne aktører med skolens ledelse.
•
Den kommunale musikskole medvirker i musikundervisningen på skolen, hvor det fagligt
giver mening.
•
Udskolingen skal prioritere samarbejder med det lokale erhvervsliv højt for at styrke elevernes uddannelsesparathed.
Kvalitetssikring af samarbejdet
•
Der lægges vægt på, at de ansvarlige lærere/pædagogiske medarbejdere er til stede i dele
af eller hele undervisningen, når eksterne samarbejdspartnere gennemfører undervisningsforløb i den fagopdelte/understøttende undervisning.
•
Alle samarbejdsforløb evalueres så vidt muligt af samarbejdsaktørerne, lærerne og eleverne.
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Byrådet har besluttet, at principperne for elevernes adgang til i begrænset omfang at opfylde deres undervisningspligt ved at deltage i undervisning i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening skal være fastlagt inden den 1. august 2014.

EKSEMPEL PÅ PRINCIPPER FOR:

EKSEMPEL PÅ PRINCIPPER FOR:

- Adgangen til i berænset omfang at opfylde undervisningspligten udenfor for skolen i en musikskole eller i en idrætsforening (eliteidræt)

- Forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole
og hjem (ifm. principper for samarbejdet mellem
skole og hjem)

Formål med fritagelsen
•
Muligheden for at fritage elever efter anmodning fra forældrene skal
som hovedregel gælde for:
•
Elever der udøver idræt på eliteniveau, som kræver så meget træning, at det er vanskeligt at nå set i lyset af den længere skoledag.
•
Elever der går på musikskolen og typisk begynder deres musikundervisning så tidligt, at den falder sammen med den længere
skoledag.

Forældrenes ansvar generelt
•
På vores skole tager vi afsæt i det princip, at samproduktion mellem
skole og forældre giver de bedste forudsætninger for at fremme børnenes læring, udvikling og trivsel.
•
På vores skole deltager forældrene som udgangspunkt aktivt i de faglige eller sociale aktiviteter, der har til hensigt at understøtte børnenes
udvikling.
•
Alle forældre medvirker til et godt læringsmiljø i skolen og i de enkelte
klasser, og forældrene tager i samarbejde med skolens medarbejdere
ansvar for, at der findes en god og konstruktiv omgangstone.
•
Det forventes, at forældrene bidrager til, at eleverne efterlever skolens
ordensregler, værdiregelsæt og almindelige normer for god opførsel.

Omfang af fritagelsen
•
Der lægges vægt på, at fritagelsen fra den almindelige undervisning
sker på tidspunkter i løbet af skoledagen, hvor det mest hensigtsmæssigt kan finde sted.
•
Det tilstræbes, at fritagelsen ligger i tiden til valgfagstimerne eller i den
tid, der er afsat til den understøttende undervisning.
•
Fritagelsen gives som udgangspunkt i et tidsmæssigt begrænset omfang og i en begrænset periode for den enkelte elev.
Organisering af fritagelsen
•
I skolelederens vurdering af en konkret elevs fritagelse indgår, om det
er fagligt forsvarligt, at eleven i begrænset omfang ikke deltager i den
almindelige undervisning set i forhold til læringsmål m.v.
•
I skolelederens vurdering af en konkret elevs fritagelse til eliteidræt
indgår elevens sportslige niveau.

Forældrenes ansvar i forhold til barnets faglige og alsidige udvikling
•
Det tilstræbes, at forældrene understøtter deres barns læring i hjemmet, fx ved at støtte op om eventuel lektielæsning, ved at læse sammen med barnet på daglig basis, eller ved at inddrage barnet i kulturelle og samfundsrelaterede aktiviteter.
•
Forældrene skal så vidt muligt bidrage til, at barnet møder undervisningsparat op i skolen, og at barnet er motiveret til læring.
•
På vores skole vægter vi, at børnene har spist morgenmad hjemmefra
og i øvrigt møder udhvilede og til tiden.
•
Forældrene medvirker til, at barnet møder til tiden i alle lektioner.
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Principperne for den understøttende undervisning, forældrenes ansvar i
samarbejdet mellem skole og hjem, holddannelse og lektiehjælp og faglig
fordybelse skal fastlægges i løbet af skoleåret 2014/15.

EKSEMPEL PÅ PRINCIPPER FOR:

EKSEMPEL PÅ PRINCIPPER FOR:

- HOLDDANNELSE

- Den understøttende undervisning

Formål med holddannelse
•
Holddannelse skal benyttes som pædagogisk redskab til at give fleksible muligheder for at tilgodese den enkelte elevs behov og udviklingsmuligheder bedst muligt.
•
Holddannelse i de enkelte fag foretages på baggrund af en løbende
faglig-pædagogisk vurdering af de enkelte elevers og klassens samlede
behov.

Formål med den understøttende undervisning
•
Den understøttende undervisning på vores skole skal rumme forløb og
læringsaktiviteter, der spiller sammen med og støtter op om fagundervisningen ift. at realisere folkeskolens formål og Fælles Mål.
•
Den understøttende undervisning på vores skole skal sigte på at styrke
elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling,
motivation og trivsel.
•
Det tilstræbes, at den understøttende undervisning skaber variation i
skoledagen, og at forløbene differentieres, så alle elever udfordres.
•
På vores skole skal den understøttende undervisning vægte de praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der fremmer innovation, entreprenørskab og kreativitet.
•
I udskolingen skal den understøttende undervisning primært anvendes
til at gøre eleverne mere uddannelsesparate, fx ved samarbejde med
lokale virksomheder og ungdomsuddannelser eller intensive læse- eller
matematikkurser og prøveforberedelse.

Organisering af holddannelse
•
Der arbejdes hovedsageligt i hold inden for klassen og på tværs af
årgangen, fx i forbindelse med to-voksenordning, støttelærer, parallellægning af fag osv.
•
Det tilstræbes, at der altid ligger pædagogiske overvejelser bag valgene af, hvem der skal være sammen med hvem, hvorfor, hvornår, om
hvad, på hvilken måde og i hvor lang tid.
Omfang af holddannelse
•
I idrætsundervisningen arbejdes der løbende med holddannelse på
tværs af årgangens klasser.
•
I forbindelse med skolens temauge arbejdes der med holddannelse på
tværs af årgangene.
•
Der lægges vægt på, at holddannelse ikke er et redskab til at indføre
permanent niveaudeling eller større klasser.

Organisering af den understøttende undervisning
•
Det tværfaglige samarbejde mellem lærere, pædagogiske medarbejdere og andre relevante faggrupper prioriteres højt i forhold til planlægning og gennemførelse af den understøttende undervisning.
•
Planlægning og tilrettelæggelse af læringsaktiviteter i den understøttende undervisning sker som udgangspunkt i sammenhæng med planlægningen af undervisningen i fagene.
•
Klassens tid indgår i den understøttende undervisning, og det tilstræbes at der arbejdes med at styrke elevernes almene dannelse, med
klassens interne relationer, elevrådsarbejde mv.
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