Principper for forældresamarbejdet.
Generelt:
I Slagelse Kommunes skole politik står anført:
”Forældrene bakker op om skolen og tager medansvar for deres barns læring
og trivsel og for hele klassens trivsel.” Derfor skal samarbejdet hvile på åbenhed,
gensidig respekt og forståelse for hinanden, således at såvel skole som hjem føler
fælles ansvar for barnets skolegang. Dette vægtes højt i skolens værdigrundlag.

Forældreråd:
Det tilstræbes, at der i hver klasse vælges et forældreråd, som planlægger indholdet
af sammenkomster i årets løb. Her kan alle emner af fælles interesse behandles. Det
er vigtigt, at børnene almindeligvis deltager i arrangementerne, så der skabes mulighed for fælles oplevelser. Grundet medarbejdernes arbejdstider, kan det ikke forventes, at de deltager i arrangementer, men de bør inviteres hertil. Til skolerelaterede
arrangementer, vil det være muligt at låne lokaler på skolen, efter aftale med Center
for Fritid.
Skolebestyrelsen inviterer klasserådsmedlemmerne til fælles møde to gange årligt.
Her vil bestyrelsen fortælle om deres arbejde og give repræsentanterne mulighed for
at komme med gode ideer, stille spørgsmål m.v.
Forældrerådene og skolebestyrelsen søger at skabe den bedst mulige kontakt til forældrekredsen og kan sammen med den enkelte klasses lærere tage initiativ til andre
arrangementer.

Skole/hjem samtaler:
For at give elev, forældre og lærere lejlighed til, at drøfte elevens skolegang, faglige
progression og trivsel, arrangerer klassens lærere skole/hjem samtaler i januar. Her
deltager dansk og matematiklæreren. Der er mulighed for at tale med andre lærere,
hvis man ønsker det. Der afsættes 20 min pr. elev.

Forældremøder:
Afholdes i efteråret, hvor klasselærer og en faglærer deltager.
På dette møde vælges forældreråd, for et år af gangen.
Planlægningen sker i samarbejde med det eksisterende forældreråd.

Skriftlig skole-hjemkontakt:
Med det formål at sikre den bedst mulige kontakt mellem hjem og skole i årets løb,
orienteres forældrene kontinuerligt via Intra og Meebook om elevens dagligdag på
skolen, og erindres herved om arrangementer, lektier m.v. Når forældre henvender
sig til medarbejderne på skolen, gennem Intra, kan der under normale omstændigheder, forventes et svar inden for to skoledage. Det tilstræbes at forældrene holder sig
orienteret på Intra og Meebook.
Forventninger til forældre:
Princippet for forældresamarbejdet stiller ikke alene krav og forventninger til skolen
og skolens personale, men også til forældrene.
 Forældrene bør sørge for:
 At barnet møder parat til at modtage læring
 At barnet har sine skoleting med og er velforberedt
 At følge med og engagere sig i sit barns skolegang
 At bakke op om klassens fællesskab
 At reagere konstruktivt på lærerens evaluering af eleven
 At medvirke til en konstruktiv dialog med hhv. skole og andre forældre
 At undlade at inddrage eleven i evt. uoverensstemmelser mellem skole og forældre
 At deltage i og bakke op om forældremøder, skole-/hjemsamtaler og sociale arrangementer
 At sætte sig ind i skolens værdigrundlag og øvrige principper.
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