
        

 

 

 

PRINCIP FOR GENSIDIGE FORVENTNINGER I SKOLE-HJEM-SAMARBEJDET 
 

Formål: 

At tydeliggøre, at det er et fælles ansvar for elever, forældre og medarbejdere at sikre og fastholde et 
godt og forpligtende skole-hjemsamarbejde, og at skabe rammer for at alle i samarbejdet lever op til 
skolens værdier og principper.  
Samarbejdet skal sikre, at skole og hjem arbejder sammen ud fra en målsætning om at fremme 
elevernes læring og trivsel på skolen er bedst mulig. Dette skal ske ved en åben og ordentlig dialog, 
der bygger på et tillidsfuldt samarbejde og bygger på klare gensidige forventninger.  
 

Forventninger til medarbejderne:  

Vi forventer, at du:  

• Altid tager en elev alvorligt  

• Som pædagogisk medarbejder hjælper eleverne med lege, regler for spil, bolde o.l., og 
hjælper med samværsregler og opbygning af sociale relationer i skoletiden 

• Sørger for den bedst mulige undervisning til hver elev under hensyntagen til klassen og 
fællesskabet  

• Giver eleverne medindflydelse svarende til deres alder, så de dermed kan tage ansvar for 
egne handlinger  

• Tager ansvar for, at eleverne føler sig vellidte og som en del af fællesskabet  

• Informerer eleverne om de forventninger, der er til dem vedrørende god adfærd, 
samværsregler, opførsel, elevråd, medansvarlighed, klasseaftaler o.l.  

• Ikke skælder hele klassen ud, hvis sagen tydeligvis kun drejer sig om enkelte elever  

• Sammen med eleverne forlader et opryddet lokale  

• Orienterer kolleger om en klasses/årgangs aftaler  

• Samarbejder med kolleger om konsekvens for evt. foranstaltninger over for eleverne  

• Samarbejder med forældre omkring den enkelte elev og kontakter hjemmet hurtigst muligt, 
når der er behov herfor  

 

Forventninger til eleverne  

Vi forventer, at du:  

• Er en god kammerat, og fx hjælper dem, der er yngre end dig. En god kammerat vil ikke være 
med til, at nogen behandles uretfærdigt – heller ikke på de sociale medier  

• Giver din mening til kende  

• Taler ordentligt med den, du er sur på, i stedet for at tale om ham eller hende  

• Taler pænt og venligt til både kammerater og ansatte på skolen  

• Deltager aktivt i undervisningen  

• Følger de anvisninger, skolens personale giver  

• Tager ansvar for at følge op på, om du har lektier for, hvis du ikke har været i skole  

• Er klar til undervisning og sidder på din plads, når timen begynder  

• Behandler genstande på skolen pænt og står til regnskab for evt. ødelæggelser  

 



        

 

Forventninger til forældrene  

Vi forventer, at du:  

• Hjælper dit barn med at have skoletasken pakket og i orden  

• Sender et udhvilet barn i skole til tiden, og er opmærksom på skolens mad og måltidspolitik.  

• Sørger for forberedelsestid hjemme hver dag – evt. så I kan være sammen om det  

• Ikke modarbejder skolens ansatte og skolen i barnets påhør, men i stedet tager kontakt med 
rette vedkommende  

• Roser dit barn for fremskridt, indsats og kammeratskab  

• Støtter barnets læreproces ved at sige, at det er ok, at noget er svært, men at det bare ikke 
har lært det endnu  

• Både i tale og handling viser dit barn, at du støtter op om skolens mål om god adfærd  

• Er opmærksom på, at der kan opstå misforståelser, når børn hjemme fortæller om skolen og 
dens aktiviteter. Kontakt hellere den pågældende ansatte en gang for meget end en gang for 
lidt  

• Deltager aktivt i forældremøder, skolearrangementer og – samtaler  

• Indgår i en åben dialog, hvis der opstår mobning og andre vanskeligheder og er indstillet på i 
samarbejde med skolen at løse problemerne konstruktivt 

• Meddeler klasselæreren om begivenheder, som kan påvirke barnets trivsel i skolen  

• Udviser fælles ansvar for klassen  

• Følger skolens principper  
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