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Principper for samarbejde mellem skole og 
hjem,  
herunder om forældrenes ansvar i  
samarbejdet. 
 
Kongeskærskolen vægter det gensidigt forpligtende skole-hjem samar-
bejde højt. Forudsætningen for godt skole/hjem-samarbejde er en tydelig 
og løbende afstemning af forventninger. 
 
Skolens forventninger til samarbejdet er blandt andet, at forældrene aktivt 
indgår i arbejdet med plan for elevens trivsel og læring. Men lige så vigtigt 
er det, at elevernes basale behov er dækket eksempelvis, at de er raske, 
udhvilede, mætte mm. 
 
Samarbejdet bygger på gensidig tillid og respekt for hinandens roller. 
Samarbejdet er af betydning for det enkelte barns skolegang såvel som 
afdelingens sociale liv. Det er en forudsætning for samarbejdet mellem 
forældre og skole, at alle deltager aktivt i forældremøder, arrangementer 
mm. 
 
Det er også nødvendigt, at der er forældre, der påtager sig ansvaret om-
kring arbejdet i bestyrelsen og dermed sikrer udviklingen af Skole Nord i 
samarbejde med elever, medarbejdere og ledelse. 
 
Samarbejdet omkring den enkelte klasse: 
Teamet på skolen koordinerer samarbejdet i og omkring den klasse, tea-
met har ansvaret for samt mellem skole og hjem. 
 
Skole-hjem samtaler  
På Kongeskærskolen afholdes 2 planlagte skole-hjem samtaler årligt, 
hvor elevens standpunkt, arbejdsindsats, trivsel m.v. drøftes. Der kan i 
særlige tilfælde indkaldes til udvidet skole/hjem samtale, med ekstra tid 
afsat og evt. deltagelse af skolens ledelse.  
Forud for første skole-hjem samtale udleveres elevplanen som grundlag 
for samtalen. 
 
Forældremøder  
Der afholdes en til to forældremøder årligt, hvor forældre og klassens 
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lærere mødes. Klasseforældrerådet er velkomne til stille forslag om 
dagsordenpunkter. 
Der kan i særlige tilfælde indkaldes til ekstra forældremøder. 
 
Klasseforældreråd 
Der opfordres til at danne et klasseforældreråd i alle klasser for et år ad 
gangen.  
Et klasseforældreråd består af forældre, der samarbejder med klassens 
team.  
Repræsentanter for eleverne kan fra 5.klasse og opefter deltage i arbej-
det i et vist omfang. 
Klasseforældrerådet er en vigtig del af skole–hjem samarbejdet og en af 
forudsætningerne for en velfungerende klasse, god trivsel og et godt læ-
ringsmiljø for klassens elever. 
Klasseforældrerådets opgaver kan være: 
- at medvirke ved planlægning af forældremøder, temamøder, klassear-

rangementer. 
- at medvirke til en god kontakt mellem skole og hjem. 
 
Klassekasse 
Det er tilladt at etablere klassekasser. Som udgangspunkt skal det være 
gratis at gå i folkeskolen, og derfor skal donationer til klassekassen ydes 
frivilligt og anonymt. Klassekasser bestyres af en forælder i klassen.  
 
Opsparede og indsamlede midler kan bruges frit af forældrerådet til ar-
rangementer uden for skoletid og/eller som supplement til at ”forsøde” 
klassens hverdag med f.eks. en is eller en bold. 
 
Midler fra kassen tilbagebetales ikke hvis elever evt. fraflytter fra klassen, 
eller af andre årsager er forhindret i at nyde godt af midlerne. 

  
Kontakt mellem skole og hjem: 
Kontakt vedr. elever foregår digitalt via Aula, hvor der kan kommunikeres 
direkte elektronisk med skolen og personalet. Ved vigtige beskeder skal 
afsenderen sikre sig, at beskeden er modtaget/læst. Kommunikationen 
kan også i særlige tilfælde og efter aftale foregå skriftligt eller via telefon. 
Det tilstræbes, at forældre er på Aula dagligt på skoledage. 
I skolens ”Princip for kommunikation mellem skole og hjem” er rammerne 
for kommunikationen beskrevet. 
   
 
 Godkendt af skolebestyrelsen den 13. november 2019 


