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VIBESKOLENS PRINCIPPER 

 

 

 
 
 

 
 

Princip for samarbejdet mellem skole og forældre 

Indledning/Formål 

Formål: 
Princippet tager udgangspunkt i Vibeskolens mål og værdier – og dermed grundlæggende vores 
vision ”Stiler højt – favner bredt”. Vi ønsker at skabe rammer, hvor alle parter forpligter sig til at 
bidrage til at skabe de bedste forudsætninger for et godt samarbejde - til gavn for alle elevers 
læring og trivsel. 
I det følgende tegnes rammerne for de forskellige parter: 

 

 

Målsætning 

Skolen og forældrene skal sikre: 

 At der skabes gode relationer mellem skole og forældre for at opnå den optimale trivsel i 

klassen. 

 At der etableres et godt og relevant skole-hjem samarbejde for alle 

 At alle forældre føler sig inkluderet i skolens praksis 

 At skole og forældre får en fælles sag 
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Udmøntning 

Skolen: 

 Inddrager forældrene og gøre det klart for dem, hvad de kan bidrage med 

 Tydeliggør vigtigheden af forældrenes aktive medvirken 

 Tydeliggør rollefordeling mellem skole og hjem, så alle parter har lettere ved at gøre det 
forventede 

Medarbejderne: 

 Sikrer forventningsafstemning mellem skole og hjem 

 Sætter sig ind i elevens forhold med henblik på sammen med forældrene at kunne 
understøtte elevens læring og trivsel bedst muligt.  

 Holder forældre orienteret om deres barns skolegang. 

 Afholder forældremøder mindst en gang årligt - og ellers ved behov. 

 Afholder skole-hjemsamtaler sammen med forældre og elever 

 Udarbejder elevplaner. 
Ledelsen: 

 Informerer løbende, og gerne i samarbejde med skolebestyrelsen, om overordnede tiltag 
og igangværende aktiviteter på skolen. 

 Sikrer at forældre informeres om alle væsentlige forhold, som måtte have betydning for 
elevens læring og trivsel. 

 Sikrer at kommunikationen mellem skole, forældre og skolebestyrelse fungerer optimalt. 
 
Skolebestyrelsen: 

 Er lydhøre, nemt tilgængelige og tydeligt repræsenteret på Vibeskolens hjemmeside. 

 Deltager i forældremøder i alle klasser hvert 2. år i lige år. Dog hvert år i 0. klasse. 

 Afholder årligt et møde for alle forældre, hvor årsberetningen fremlægges 
 
Forældrene: 

 Orienterer skolen om væsentlige begivenheder, som måtte have betydning for barnets 
trivsel i skoledagen. 

 Holder sig opdateret på skolens regler, principper og politikker. 

 Sikrer at barnet hver dag møder undervisningsparat op. 

 Søger den nødvendige viden til at kunne understøtte barnets læring. 

 Har en konstruktiv tilgang til skolens virke; taler positivt om skolen og gør skolen 
opmærksom på eventuelle uhensigtsmæssigheder. 

 Bidrager til, at forsømt skolearbejde indhentes hurtigst muligt, når elever har fået 
ekstraordinært fri f.eks. p.g.a. ekstraordinær ferie.  – 

 Vælger ved skoleårets start forældreråd i alle klasser for at fremme klassens sociale 
relationer. Mulige aktiviteter drøftes med forældrerådet 
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Relaterede oplysninger 

Folkeskolelovens  § 44 
Vibeskolens ordensregler: 
https://vibeskolen.aula.dk/sites/vibeskolen.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Ordens-
%20og%20trivselsregler%20for%20Vibeskolen_0.pdf 
Antimobbestrategi  https://vibeskolen.aula.dk/antimobbestrategi 
Henvisning til bilag med handlemuligheder 

 

 

Dokumentoplysninger 

Revideret i skolebestyrelsen juni 2020 
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Elizabeth Faurskov Rasmussen 
formand for skolebestyrelsen 
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