
 
 

1 
 

Princip for kommunikation mellem skole og hjem på Engstrandskolen  

 

Formål:  
Princippet for kommunikation mellem skole og hjem skal være med til at sikre, at skolen og 

forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, personlige og sociale udvikling, 

så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.  
 

Mål:  

• Alle parter oplever kommunikationen mellem skole og hjem som åben, ordentlig og 

lyttende  

• Alle forældre og ansatte ved, hvem de skal kontakte og hvordan  

• Det er let for alle forældre at holde sig opdateret omkring såvel de praktiske som 

de indholdsmæssige dele af deres barns skoledag  

• Skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for 

elevens skolegang  

 

Etik:  

Det er ikke altid, at Aula er det rette forum for kommunikation. Nogle gange er det bedre med en 

mundtlig eller telefonisk snak. For at hjælpe den gode kommunikation på vej, har vi opstillet 

vigtige huskeregler, der er gode at skele til:  

 

• Skriv aldrig når du er vred  

• Tal og skriv ordentlig til alle  

• Skriv kun til dem, det vedrører  

• Vær opmærksom på brug af navne  

• Undgå personlige angreb  

• Lad din information være saglig  

 

Skolens ansvar:  

• Skolen kommunikerer tydeligt og rettidigt til forældrene  

• Skolen svarer så hurtigt som muligt på henvendelser  

• Skolen sikrer, at alle forældre ved, hvem de skal kontakte i forskellige situationer  

• Skolen kontakter en elevs forældre, hvis der opstår bekymringer eller særlige 

hændelser  

• Skolen anerkender bekymringer og eventuel utilfredshed fra forældre 
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Forældrenes ansvar:  

• Forældrene holder sig orienteret om deres barns skolegang via Aula  

• Forældrene sørger for stamoplysninger er opdaterede 

• Forældrene orienterer skolen, hvis der er væsentlige forhold og forandringer i familien, 

som har betydning for barnets skolegang – f.eks. skilsmisse, dødsfald, alvorlig sygdom eller 

andre hændelser, der vil påvirke barnets hverdag  

• Forældre er nysgerrige på barnets skolegang, og stiller spørgsmål hvis der er uklarheder, 

eller ting der undrer 

• Tvivl og reelle problemstillinger skal ske ved henvendelse ud fra ”Nærmeste 

først-princippet. Det vil sige altid dem tættest på barnet først  

• Forældrene benytter kontaktforældrene aktivt i dialogen om klassens trivsel 

• Forældre retter henvendelse til skolebestyrelsen, hvis de har ideer og initiativer til 

udvikling, eller oplever tvivl eller problemstillinger i forhold til udarbejdede principper og 

samværsregler  

• Forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn, tager så vidt muligt 

direkte kontakt med det andet barns forældre med henblik på løsning af konflikten. 

Relevante ansatte på skolen bør kun inddrages, hvis det vurderes at kunne bidrage til 

løsning af konflikten 

 

 

Udarbejdet i skolebestyrelsen og godkendt - Januar 2021 

 


