
 

 
 

Principper på Herstedøster Skole 
Vedtaget af skolebestyrelsen 5. marts 2020 

 

Skole/hjem-samarbejde 
 
 
 

Formål 
For at skabe god skole holder Herstedøster Skole vedvarende fokus på, at der etableres og fastholdes, et 
tæt, ligeværdigt og forpligtende samarbejde mellem skole og hjem til gavn for elevens skolegang, både 
fagligt og socialt.  
 

Mål 
Det er tegn på et godt og velfungerende skole/hjem-samarbejde, når: 

 

• Både skole og hjem oplever, at samarbejdet medvirker til at understøtte det enkelte barns udbytte 
af skolegangen.  

• Samarbejdet, herunder kommunikationen, mellem skole og hjem af begge parter opleves som an-
erkendende, åbent og respektfuldt, og vi tror på hinandens gode intentioner og udviser gensidig til-
lid. 

• Det er let for alle forældre at holde sig opdateret omkring såvel de praktiske som de indholdsmæs-
sige dele af deres barns skolegang, og forældrene har et klart billede af, hvordan og til hvem de skal 
henvende sig i forskellige situationer. 

 

Skolens ansvar 
Skolen skal gå forrest og invitere til det gode skole/hjem-samarbejde. Det gøres som minimum ved, at: 

 
• Skolen tager udgangspunkt i den aktuelle elev- og forældregruppe og imødekommer dem på den 

mest hensigtsmæssige måde. 

• Skolen er tydelig i sin kommunikation og er bevidst om, at det er afgørende for samarbejdet, at der 
foretages en klar forventningsafstemning mellem skole og hjem. 

• Skolen tilstræber, at den løbende kontakt med forældrene er præget af situationsbevidst og retti-
dig kommunikation. 

• Skolen understøtter de faste møder og aktiviteter med en løbende, præventiv dialog og arbejder til 
stadighed på at tilpasse og udvikle skole/hjem-samarbejdet. 

 

Forældres ansvar   
Forældre forventes at bidrage til det gode skole/hjem-samarbejde. Det gøres som minimum ved, at: 
 

• Forældre tager ansvar for, at deres barn er forberedt til at modtage undervisning. Med forberedt 
forstås, at der er opbakning til lektielæsning, og at barnet møder udhvilet og med en positiv hold-
ning til skolen. 

• Forældre respekterer og interesserer sig for skolen og dens traditioner og værdier. 

• Forældres møde med de ansatte tager sit afsæt i positive forventninger og tillid til de ansattes 
dømmekraft og handlinger.  

• Forældre orienterer skolen, hvis der er forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang,  

• Forældre tager som hovedregel først direkte kontakt til de ansvarlige medarbejdere, når deres for-
ventninger til skolen ikke er blevet indfriet. Findes der ikke en løsning ad den vej, kan forældre ef-
terfølgende rette henvendelse til skolens ledelse. 
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Den gode skole – opmærksomheder og ansvarsfordeling  
Nedenstående skema er et forsøg på at opstille parternes rolle og ansvar i henhold til at skabe den gode 
skole.  
 

DEN GODE ELEV DEN GODE UN-
DERVISER 

DEN GODE UN-
DERVISNING 

DET GODE HJEM 

Møder veludhvilet og 
forberedt til tiden.  

Møder veloplagt og 
forberedt til tiden. 

Finder sted i et godt 
visuelt læringsmiljø og 
tager højde for indlagt 
fysisk aktivitet og ydre 
rammer. 

Søger for, at barnet 
møder veludhvilet og 
forberedt til dagen og 
holder sig orienteret om 
skolen og barnets sko-
legang. 

Deltager positivt og 
aktivt i undervisningen. 

Er autentisk, positiv og 
tydelig i sin undervis-
ning og ledelse af klas-
sen. 

Bygger på en god og 
tryg stemning og giver 
mulighed for, at ele-
verne er aktive. 

Støtter barnet i sin for-
beredelse til skolen og i 
at deltage positivt i un-
dervisningen. 

Taler ordentligt og re-
spektfuldt til medarbej-
dere og andre elever.  
 

Er tydelig, bevidst og 
respektfuld i sin kom-
munikation med elever 
og forældre. 

Baserer sig på en god 
tone og et ordentligt 
sprog.  

Taler skolen op og går 
direkte til de ansvarlige 
medarbejdere med 
utilfredshed eller fru-
strationer. 

Anerkender, respekte-
rer og viser interesse for 
andre. 

Anerkender, respekte-
rer og viser interesse for 
klassen og den enkelte 
elev. 

Bygger på, at eleverne 
har indflydelse på 
indhold og metode. 

Anerkender, viser re-
spekt og interesserer sig 
for skolens ansatte, 
elever og forældre. 

Overholder aftaler og 
retningslinjer. 

Sætter klare og tydelige 
rammer for aftaler og 
retningslinjer. 

Har en klar struktur 
med tydelige spillereg-
ler. 

Hjælper barnet med at 
overholde aftaler og 
retningslinjer  

Er nysgerrig, har mod på 
og lyst til at lære nyt. 

Udfordrer sig selv og er 
åben over for konstruk-
tiv kritik. 

Giver passende udfor-
dringer til alle elever 
med mulighed for 
fremgang. 

Motiverer og stimulerer 
barnets nysgerrighed og 
lærelyst. 

Kender sin egen måde 
at lære på. 

Er fagligt velfunderet og 
er både i stand til at 
tænke kreativt og stille 
åbne opgaver. 

Er varieret med hen-
syn til metoder og 
måder at arbejde på 
og tager højde for, at 
børn har forskellige 
måder at lære på. 

Er positiv og åben over 
for forskellige måder at 
lære på. 

Ved, hvad der skal ar-
bejdes med i undervis-
ningen og hvorfor. 

Gør undervisningens 
mål forståelige og fore-
tager løbende evalue-
ring. 

Lægger op til, at ele-
ven reflekterer over 
sin egen læring. 

Hjælper barnet med at 
forstå målet med un-
dervisningen og til at 
reflektere over sin læ-
ring. 

Bidrager aktivt til og ser 
sig selv som en værdi-
fuld del af fællesskabet. 

Skaber et velfungerende 
fællesskab, der højner 
niveauer. 

Veksler mellem at lade 
elever arbejde indivi-
duelt og sammen med 
andre 

Støtter op omkring 
samarbejde og fælles-
skaber og deltager ak-
tivt i skolens/klassens 
arrangementer.  

 
Udover nærværende principper har Herstedøster Skole udarbejdet følgende relevante forældrematerialer: 

 

• Forældrehåndbog  

• Kontaktforældrepjece   


