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IC3 Tjeklisten – Forældre 

Rollemodel 
Forældre er deres børns rollemodel i 
forhold til et sundt liv. 

Søvn 
Eleven møder veludhvilet om morgenen. 

Morgenmad 
Eleven har inden skoledagens start 
indtaget et ordentligt morgenmåltid. 

Rolleskift 
Skolen og hjemmet har hver sine 
forskellige rettigheder og forpligtelser. 
Forældre hjælper deres børn med at forstå 
dette. 

Klokkens kimen 
Eleven er klar til undervisning når det 
ringer. Forældre forstyrrer ikke dagens 
start. 

Mad og drikke 
Eleven får rigeligt med sund mad og drikke 
i løbet af skoledagen.  

Påklædning 
Elevens tøj matcher skoledagens 
udfordringer. Forældre støtter skolens 
beklædningspolitik. 

Orden 
Eleven har orden i skoletasken og i 
undervisningsmaterialerne. Forældre 
hjælper med dette. 

Rollemodel 
Forældre støtter deres børn i et åbent og respektfuldt 
menneskesyn. 

Voksensnak 
Forældre taler aldrig kritisk eller negativt om skolens 
børn (og voksne), mens børnene hører det. 

Åbenhed om særlige behov 
Forældregruppen taler åbent og informativt om 
handicap og særlige behov.  

Aftaler for medgang og modgang 
Der er klare aftaler for, hvordan man som forældre 
forholder sig, både i medgang og modgang. 

Konflikt 
I tilfælde af konflikt involveres skolen ALTID tidligt i 
processen.  

Fælles rutine 
Eleven følger sine jævnaldrende i skolens daglige 
rutine. Ferie holdes i skolens ferie.  

Ekstraordinære aktiviteter 
Alle elever deltager i ”ekstraordinære” aktiviteter, 
eksempelvis fødselsdage og udflugter. Alle forældre 
har medansvar for dette. 

Sociale relationer 
Forældre støtter aktivt elevernes sociale relationer. 
Forældre hjælper med at udvide elevens 
venskabskreds. 

De usynlige og svage 
Forældre har fokus på de ”usynlige” eller ”socialt 
svage” børn i elevflokken 

Rollemodel 
Skolen er elevens arbejdsplads. Forældre 
optræder som rollemodeller i forhold til 
dette. 

Lektielæsning 
Lektielæsning prioriteres som en væsentlig 
del af familiens hverdag. Forstyrrelser 
minimeres. Ros gives. 

Lektier 
Lektier er klar til tiden. Altid. 

Feedback / karakterer 
Forældre handler målrettet på den 
feedback, skolen giver i forhold til elevens 
faglige behov. 

Frivilligt, fagligt arbejde 
Forældre støtter deres børn i frivilligt, fagligt 
arbejde (eksempelvis frilæsning m.m.) 

Tjeklisten er ikke en facitliste, men emner som bør tilstræbes i 
bevægelsen mod øget inklusion. Tjeklisten udvikles løbende. Se 
de seneste opdateringer på www.alenkaer.dk. Har du forslag til 
ændringer, er du velkommen til at indsende dem via e-mail. 
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