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Princip for kommunikationen mellem skole og hjem 
 
Formål: 
Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og 
forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, 
sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og 
bliver så dygtige, de kan. 
 
Skolens ansvar: 
 •Skolen informerer så hurtigt som muligt en elevs forældre, hvis 
der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer, herunder fra-
vær. 
•Skolen behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så 
hurtigt som muligt, med henblik på en tilfredsstillende løsning for 
begge parter. 
•Skolen tilstræber at kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene 
digitalt via Aula. 
•Skolens ansatte svarer så hurtigt som muligt på henvendelser fra 
forældrene - som hovedregel indenfor 2 arbejdsdage. 
• Skolen indkalder til netværksmøder, hvis de mener der er behov 
for dette. Der kan inviteres eksterne samarbejdspartnere som 
sagsbehandler, skolerådgiver, psykolog, tale-hørekonsulent eller 
lignende med. Møderne indkaldes skriftligt via Aula. 
•Medarbejdere tager telefonisk kontakt til forældre, i det omfang der 
er brug for en uddybende beskrivelse af hændelser eller lignende. 

 
Forældrenes ansvar: 
•Forældrene holder sig orienteret om deres barns skolegang. 
•Forældrene skal som udgangspunkt orientere skolen, hvis der er 
væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skole-
gang. 
•Forældre, der er utilfredse med forhold omkring deres barns sko-
legang, tager som udgangspunkt direkte kontakt til de involverede 
medarbejdere med henblik på løsning af problemet. Findes der ikke 
en løsning på denne måde, retter forældrene som udgangspunkt 
henvendelse til skolelederen. Skolens medarbejdere kan ikke kon-
taktes direkte via telefon, men man kan i tidsrummet 7.30-15.00 på 
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kontorets telefon bede om at en bestemt medarbejder ringer tilba-
ge. 
•Forældrene retter som udgangspunkt henvendelse til skolebesty-
relsen, hvis de oplever, at principper, værdiregelsæt, antimobbe-
strategi og ordensregler, som skolebestyrelsen har fastsat, ikke 
efterleves. 
•Forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet 
barn, tager så vidt muligt direkte kontakt med det andet barns for-
ældre med henblik på løsning af konflikten og/eller relevante ansat-
te på skolen bør inddrages, hvis det vurderes at kunne bidrage til 
løsning af konflikten. 
 
Kommunikationskanaler: 
Aulas formål: 

 at al intern skriftlig kommunikation mellem skole og hjem fo-
regår via Aula. 

 at brugerne har let adgang til information om f.eks. skemaer, 
vikardækning mm. 

 Min Uddannelse indeholder de konkrete planer omkring ele-
vernes læring og trivsel. 

 
Facebooksidens formål: 

 at skolens nyheder let og hurtigt bliver delt ud over en stor 
gruppe af forældre, personale, de store elever (over 13 år) 
og interessenter.  

 at siden fungerer som en dynamisk reklameflyer på et world 
wide medie. 

 at være et frivilligt supplement. 
 
Det er ledelsen, der administrerer og godkender indholdet. Det er 
muligt at like og dele indhold, men ikke at kommentere. 
 
Hjemmesidens formål (Aula):  

 at tilbyde let tilgængelige informationer vedrørende Konge-
skærskolens servicetilbud og organisation. 

 at give brugeren en god oplevelse i forhold til indhold, navi-
gering og æstetik. 

 
For at fastholde høj troværdighed skal hjemmesiden altid være op-
dateret, tilgængelig og indeholde korrekt og forståelig information. 

 
 
 
Vedtaget af skolebestyrelsen den 13. november 2019 


