Princip Skolebestyrelsen
Skole/hjem samarbejde
Tilsted skole

Godkendt 28. sep. 2015

På Tilsted skole prioriterer vi et tæt og godt skole/hjem samarbejde højt for
at skabe de bedst mulige forudsætninger for god læring og trivsel.
Samarbejdet skal bygge på tillid og åbenhed og være med udgangspunkt i
Tilsted skoles værdigrundlag.
Der er følgende rammer for samarbejdet:
Forældremøder
Der inviteres til forældremøde i samtlige klasser ved skoleårets begyndelse, hvor
der kan orienteres om fagene, klassens trivsel, arrangementer mm.
Der vælges et klasseforældreråd på alle klassetrinene.
Klasseforældreråd
Formålet med klasseforældrerådene er at styrke samarbejdet mellem skole og
hjem.
Forældrerådenes opgave kan være at planlægge forældremøder i samarbejde med
skolen samt planlægge sociale arrangementer for klasserne.
De kan ligeledes medvirke som bindeled / kontakt til hjemmene, hvis
Skolebestyrelsen ønsker det eksempelvis ved skolebestyrelsesvalgene.
Skole/hjem samtaler
I løbet af skoleåret inviteres til en skole/hjem samtale. Her deltager mindst 2
lærere samt en pædagog i indskolingen. Der kan aftales yderligere samtaler, hvis
skolen/forældrene vurderer behov for det.
Eleven deltager som udgangspunkt i samtalen, men skønner skole/hjem, at der er
behov for en samtale uden elevdeltagelse, er det er mulighed.

Elevplaner
Skolen udarbejder en elevplan for hver enkelt elev. Det er hensigten, at elevplanen
skal være et dynamisk redskab, skole og hjem kan benytte omkring elevens mål
for læring.
Sociale arrangementer
Klasseforældrerådene kan invitere til sociale arrangementer for at styrke
sammenholdet mellem elever og forældre. Klasseforældrerådene har ansvaret for
arrangementerne (planlægning-gennemførelse-oprydning). Forældrene har altid
selv ansvaret for sit barn. Klasseforældrerådene er velkommen til at låne skolens
lokaler indtil kl. 23.
Klasseteamet kan deltage i ét årligt arrangement efter arbejdstids ophør.
Sociale arrangementer planlægges så vidt muligt indenfor lærernes/
pædagogernes arbejdstid, hvorfor der ikke længere planlægges med eksempelvis
hytteture.
Skolen inviterer endvidere til årets skolefest om aftenen for både elever og
forældre.
Skoleintra
Den daglige kontakt mellem skole og hjem kan ske enten personligt/telefonisk
indenfor lærernes/pædagogernes arbejdstid eller via Skoleintra.
Er der akut behov for kontakt udenfor arbejdstiden rettes henvendelse til skolens
leder.
Fællesskab og samarbejde
Forældrene har en afgørende rolle, når det handler om at skabe et godt
klassefællesskab for alle elever, og skolen anser forældre som en vigtig ressource
i samarbejdet om både klassens og den enkelte elevs trivsel, udvikling og læring.

Skolen har i samarbejde med Skolebestyrelsen udarbejdet følgende
forventninger til skolens forældre:


Forældrene sørger for, at eleven møder til tiden, er udhvilet, har spist
morgenmad og pakket en skoletaske med penalhus, idrætstøj, madpakke
og hvad der skal bruges i løbet af skoledagen.



Forældrene hjælper med, at eleven overholder skolens værdier og
ordensregler, og udviser ansvarlighed overfor egne og andres ting.



Forældrene støtter eleven i hensynsfuld og social adfærd.



Forældrene er positive rollemodeller og skal være medvirkende til at
forebygge mobning.



Forældrene viser interesse for elevens skolearbejde.



Der opfordres til, at hjemmene afholder ferie indenfor skolens ferie.
Hvis en elev holder fri, er det hjemmenes ansvar at samle op på den
forsømte undervisning. Læreren kan ikke forventes at yde en ekstra indsats
mht. planlægningen af lektier i den fritagne periode. Forældrene skal selv
holde sig ajour hermed.



Forældrene bakker op og deltager aktivt i møder og arrangementer.



Forældrene bakker elevernes skolegang op i en positiv tone og er loyale
overfor skolen og andre elever/forældre.
Er der noget, I undrer jer over, kontakt da venligst skolen direkte, ikke
gennem eleverne.

