Skole-hjemsamarbejde på Brøndbyøster Skole
PRINCIP
Skole-hjemsamarbejdet er et samarbejde mellem skole, forældre og elever. Et velfungerende
skole-hjemsamarbejde er vigtigt for at sikre de mest optimale rammer for elevens skolegang.
Brøndbyøster Skole har derfor som princip for skole-hjemsamarbejde, at der er tale om et
gensidigt forpligtende samarbejde, hvor forældre og skole i fællesskab sørger for elevens faglige,
personlige og sociale udvikling. Skolen forventer derfor, at forældrene aktivt interesserer sig for
deres barns skolegang og deltager i skole-hjemsamarbejdets mangfoldighed. Blandt andet er det
udgangspunktet for de løbende skole-hjemsamtaler, at de er et forum for en dialog mellem
lærere, forældre og elev samt for SFO personale, når det er relevant.
I kontakten mellem skole og hjem tilstræbes en saglig og konstruktiv tone, hvor der formuleres
fremadrettede løsninger og tages udgangspunkt i den enkelte elevs specifikke kompetencer og
ressourcer. Dialog og information mellem hjemmet og skole er afgørende for at skabe optimale
rammer for elevens skolegang. Forældreintra benyttes som primært kommunikationsmiddel i
det daglige, når skole og hjem kommunikerer.
Kontakten mellem skole og hjem
Skole-hjemsamarbejdet bygger på en tæt og løbende gensidig dialog om alle forhold af betydning
for den enkelte elev og den enkelte klasse.
Samarbejdsformer
Kontakten mellem skole og hjem kan finde sted på mange måder bl.a.
• Forældreintra
• Den elektroniske kontaktbog på intra.
• Telefonisk kontakt efter aftale med læreren over intra eller via skolens kontor på 4328
2870
• Møde mellem forældre, lærere og evt. elev
• Der afholdes to skole-hjemsamtaler pr. skoleår. Den ene samtale kan veksles til
eksempelvis en cafe aften eller lignende – forsat med fokus på den enkelte elevs faglighed
og trivsel.
• Der afholdes minimum et årligt forældremøde per klasse. På 5. og 9. årgang afholdes
desuden et lejrskoleforældremøde
• Skoleporten: www.brondbyosterskole.dk
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Forældreintra er løbende blevet udviklet til at fungere som central samarbejdsplatform mellem
skole og hjem. Forældreintra bruges til kollektive meddelelser fra både skolens ledelse, forskellige
ressourcepersoner og klassens lærere og pædagoger, bl.a. om klassens aktiviteter og lektier.
Det skal understreges, at forældreintra ikke er et debatforum. Generelle problemstillinger løses i
udgangspunktet i samarbejde med de enkelte lærere/pæd. team. Ved behov for yderligere
sparring kan klassens kontaktforældreråd, skolens ledelse eller Skolebestyrelse involveres.
Ved henvendelse til skolens personale tilstræbes en tilbagemelding indenfor 3 arbejdsdage.
I kontakten mellem skole og hjem tilstræbes en saglig og konstruktiv tone, hvor der formuleres
fremadrettede løsninger. Går en dialog eller samarbejde i hårdknude, inddrages skolens ledelse.
Generelt informerer skolen om:
• Almindelige forhold
•

Klassens/elevernes trivsel

•

Lærerskift

•

Diverse ændringer, f.eks. skemaændringer

Hjemmet informerer om:
• Sygdom via intra
•

Fravær - til klasselærere. Ved planlagt fravær på mere end 2 skoledage, skal man dog
henvende sig til skolens kontor, da fravær skal godkendes af skolens ledelse

•

Kortere fritagelse fra undervisningen til skolens ledelse

•

Forhold som har betydning for elevens trivsel

Forældreråd på Brøndbyøster Skole
På Brøndbyøster Skole er vi glade for et tæt og konstruktivt samarbejde med forældrene. Dette
gøres blandt andet via klassernes forældreråd.
På årets forældremøde vælges et forældreråd bestående af 4-5 forældre. Forældrerådet kan
inddrages i et konkret samarbejde om klassen med henblik på at udvikle og støtte klassens sociale
liv.
I et samarbede kan der planlægges arrangementer af social karakter, ligesom klassens forældreråd
kan være aktive i udarbejdelse af eksempelvis dagsordener ved møder. Skolen opfordrer ligeledes
til at forældrerådet arrangerer diverse sociale og trivselsbegivenheder for både børn og voksne.
Klasselærere vil gerne inviteres med til disse arrangementer, men deltagelse er frivillig.
Klasselærerne skal altid informeres om og inviteres til møder og diverse arrangementer.
Skolebestyrelsen inviterer en gang om året kontaktforældrerådene til møde på skolen.
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