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Princip for forældreinvolvering ved Sanderumskolen 

Forældreansvar og forældreinddragelse er en vigtig del af skolens hverdag. Forældrene er skolens medspillere, forældreansvar 
er noget, man tager og arbejder med i al den tid, man har børn på skolen. 

Børnenes faglige og sociale trivsel er en fælles opgave, som forældrene og skolens medarbejdere skaber de bedste rammer 
omkring. Det handler om at skabe en god læringskultur. Forældrene inkluderes i skolens fællesskab og værdier. 
Sanderumskolens grundholdning er, at alle har noget at bidrage med. Derfor har alle forældrene en forpligtelse til at udvise 
interesse for og deltage i skolens hverdag.  

En aktiv forælder: 

En aktiv forælder på Sanderumskolen ved, at fællesskab er en grundpræmis for at nå de faglige og sociale mål; 

• At ens barn er en del af et større fællesskab. 

• At hver enkelt forælder er kulturskabende ud fra grundantagelsen; gode og sunde klasser skabes af konstruktive 
relationer mellem elever, medarbejdere og forældre. 

• At forpligtelsen over for skolens kultur er et ligeværdigt projekt, hvor alle møder hinanden anerkendende. 

Helt konkret: 

Alle har et ansvar i forhold til skolens mål; at udvikle og danne livsduelige mennesker. 

Hertil hører nogle skal og kan opgaver. Desuden kan hver enkelt forælder have et intentionelt ønske om at gøre mere, måske ikke 
lige her og nu men fremadrettet.  

Skema viser skal og kan opgaver, som udtrykker Sanderumskolens forventninger. Skal og kan opgaver tager udgangspunkt i den 
helt nære relation, man har til sit eget barn og udvikler sig herfra. 

 SKAL KAN 

For det enkelte barn Deltage i skole/hjemsamtaler. 
Holde sig ajour på AULA. 
Sørge for søvn og madpakke. 
Sørge for kontinuitet i og udvise interesse 
for barnets skoledag. 
Sikre at eget barn bidrager til 
klassefællesskabet. 
Informere om vigtige forhold med 
betydning for barnets trivsel og læring. 
Overholde deadlines. 

Orientere sig i kommunens it-strategi 
Bidrage med passende IT-udstyr til eget 
barn. 
Understøtte sociale fællesskaber i fx 
legegrupper, til fritidsaktiviteter og lign. 
Orientere sig i ”Min Uddannelse” 
 

For klassen Deltage i klassens forældremøder. 
Understøtte at børnene er inkluderende 
over for hinanden både i og uden for 
skolen.  
Være engageret, anerkendende og 
konstruktiv. 
Orientere sig i skolens 
kommunikationsguide og kommunikere 
respektfuldt 

Deltage i klasserådet. 
Deltage i sociale arrangementer 
arrangeret af klasserådet. 
Bidrage til et inkluderende netværk 
blandt forældre. 
Tilbyde hjælp ved gennemførelse af et 
fagligt emne som man har særlige 
forudsætninger for.  
 

For skolen Skal støtte op om 
skolebestyrelsesarbejdet. 
Tale respektfuldt om skolens personale 
og aktiviteter. 
Orientere sig i skolens principper 

Stille op som kandidat til 
skolebestyrelsesvalget. 
Møde op til dialogmøder. 
Foreslå emner til skolebestyrelsens 
dagsorden. 

 

Justeret og vedtaget i skolebestyrelsen d.  26. november 2019  
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