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Principperne for skole-hjem-samarbejdet på Høje Kolstrup Skole bygger på 

folkeskolelovens krav om, at elever og forældre samarbejder med skolen om at leve 

op til folkeskolens formål. Det er således et fælles ansvar, at samarbejdet fungerer 

tilfredsstillende. 

 

Skolen skaber rammerne for et godt skole-hjem-samarbejde ved at sikre muligheder 

for, at skolen og forældrene kan mødes og drøfte spørgsmål om skolen, klassen og 

eleven. 

 

Mål og handlinger: 

Målet for skole-hjem-samarbejdet på Høje Kolstrup Skole er at etablere et godt 

samarbejde mellem skolen og skolens forældre. Det gode samarbejde bygger på en 

gensidig, åben og ærlig dialog, der omfatter såvel de faglige som sociale aspekter i 

elevens skolegang. 

 

Målet med samarbejdet er at alle elever på skolen lærer så meget som de kan, trives 

og er en del af fællesskabet. 

 
Skolebestyrelsen samarbejder med skolen om overordnede skolespørgsmål og skolens 

udvikling. Forældrerådene er skolebestyrelsens bindeled til de enkelte klasser.   

 

”Etnisk dialog forum” er et sted, hvor der er dialog om emner, der ligger ud over de 

emner, der normalt behandles på forældremøder. Eks. danske skoletraditioner, 

vigtigheden at deltage aktivt i skole-hjem samarbejdet m.m. Skolebestyrelsen og 

skoleledelsen er ansvarlige for mødets gennemførelse. 

 

Skolen er en åben skole, hvor forældre er velkomne til at besøge undervisningen efter 

aftale med læreren.  

 

Kommunikation: 

 
Forudsætningerne for et godt skole-hjem-samarbejde bygger blandt andet på, at 

kommunikationen mellem parterne er god. 

 

Det er vigtigt, at såvel den mundtlige som skriftlige kommunikation mellem skole og 

hjem er rettidig, fyldestgørende og målrettet. 

Aabenraa Kommune benytter Mee-book og AULA i samarbejdet. 
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Forældrene vil kunne forvente, at forældremøder og forældresamtaler giver et godt 

indtryk af trivslen i den enkelte klasse samt elevens udbytte af undervisningen. 

 

 

 

Princippet er godkendt i skolebestyrelsen den 13.5.2019 
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