
1 
 

 

Principsamling for 

Sanderumskolen i Odense Kommune 

 

Overordnet national lovgivning § 

Overordnede kommunale politikker 

Sanderumskolens vision med dertil knyttet kommunikationspolitik 

Sanderumskolens principper 

 

Hvad er et princip? 
Et princip er rammesættende for en skoles kultur, og fungerer guidende og vejledende for skolens ansatte. Principper 
udarbejdes i overensstemmelse med de eksisterende gældende regler. Det betyder, at bestyrelsen kan udarbejde 
principper, der lokalt giver mening og sammenhængskraft uden at begrænse det eksisterende ledelsesrum eller 
medarbejdernes metodeansvar.  
En skoles principper skal implementeres i skolens hverdag, og når det ikke lader sig gøre orienteres skolens ledelse, 
således at der skabes kollektiv viden om princippets svagheder eller særlige situationer, hvor princippet ikke har ladet 
sig kunne praktisere. En forudsætning for, at principperne praktiseres med succes, er, at der er kollektiv viden om 
deres eksistens, og at antallet af principper er begrænset og indholdsmæssigt koordinerede. 

 

Indhold: 

Princip for klassedannelse, klassedeling og klassesammenlægning ved Sanderumskolen 

Princip for aktiviteter uden for skolens areal  

Princip for sundhed og trivsel ved Sanderumskolen 

Princip for skole- hjemsamarbejdet 

Princip for læring ved medarbejderfravær 

Princip for elevernes hjemmearbejde 

Princip for forældreinvolvering 

Udarbejdet og løbende justeret af skolens bestyrelse 
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Princip for klassedannelse, klassedeling og klassesammenlægning 
ved Sanderumskolen. 
Formål for det aktuelle princip: 
Det er forudsigeligt, at der sker uforudsigelige forandringer i løbet af et skoleforløb, der spreder sig over 10 
år. Disse forandringer kan have en sådan karakter, at klasser forsvinder og nye opstår. For at skabe den 
bedst mulige sammensætning af klasser ved elevernes skolestart og efterfølgende forandringer vil 
nedenstående princip fungere som netværk, med henblik på at skabe tryghed i forandringsprocesserne 
samtidig med, at vi skaber kollektiv læring om, at uforudsigeligheder kan mestres. 

Klassedannelse: 
På baggrund af inddragelse af nedenstående emner sker klassedannelsen i forb. med elevernes start i 0.kl.: 

➢ Køn (eksempelvis ligelig kønsfordeling) 
➢ Bopæl (jævn geografisk fordeling) 
➢ Handicap 
➢ Tidligere familiekendskab (søskende på skolen) 
➢ Kommunikation med børnehusene (når forældretilladelse hertil er givet) 

Forslag til klassedannelse udarbejdes af personalet i Forårs - sfo’en og besluttes efterfølgende af skolens 
ledelse. 
Placering kan ikke ændres af andre end skolens ledelse og typisk først efter uge 42, idet der skal være 
væsentlige og vedholdende problemstillinger, der medfører klasseskift. 

Klassedeling – når en klasse bliver til to: 
Ved forandringer i antal klasser vil alle elever på den aktuelle årgang som udgangspunkt blive involveret. 
Klassedeling kan ske, når elevtallet er steget markant, og over længere tid vil overskride det aktuelle 
maximumstal for antallet af elever i en klasse. Delingen vil foregå med inddragelse af følgende elementer: 

➢ Køn (eksempelvis ligelig kønsfordeling) 
➢ Lærernes og ledelsens kendskab til eleverne 
➢ Fagspecifikke hensyn  
➢ Elevønsker (eks. hver elev må ønske to klassekammerater til sin fremtidige klasse) 
➢ Mulighed for at forældre kan tilkendegive særlige individuelle ønsker, som fremsendes til skolens 

ledelse 
Forslag til klassedeling udarbejdes af de eksisterende klassers klasselærere med inddragelse af de øvrige 
teamlærere og besluttes af skolens ledelse. 
Placering kan ikke ændres af andre end skolens ledelse og typisk først efter uge 42, idet der skal være 
væsentlige og vedholdende problemstillinger, der medfører klasseskift. 
De forskellige fagteam i udskolingen koordinerer løbende pensum, således at ingen elever lider unødig 
faglig overlast ved nye klassedannelser. 
Forandringer medfører nye klassebetegnelser. 

Klassesammenlægning: 
Når en klasse bliver mindre, og det samlede antal elever på en årgang ikke kan fortsætte med samme antal 
klasser, opløses alle klasser som udgangspunkt, og et reduceret antal klasser etableres efter inddragelse 
af følgende elementer: 

➢ Køn (eksempelvis ligelig kønsfordeling) 
➢ Elevantal  
➢ Elevønsker (elevernes relationer tilgodeses) 
➢ Mulighed for at forældre kan tilkendegive særlige individuelle ønsker, som fremsendes til skolens 

ledelse 
➢ Lærernes og ledelsens kendskab til eleverne 
➢ Fagspecifikke hensyn 

Faglige og pædagogiske forhold vægtes generelt højere end individuelle ønsker. 
De forskellige fagteam i udskolingen koordinerer løbende pensum, således at ingen elever lider unødig 
faglig overlast ved nye klassedannelser. 
Forandringer medfører nye klassebetegnelser. 
Princippet vedtaget i skolebestyrelsen den:  
                                                                            14. dec. 2010 

Principet justeret i skolebestyrelsen den:    
                                                                                    23. april 2013 og efterfølgende den 29. nov. 2016 
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Princip for aktiviteter udenfor skolens areal 
Formål for det aktuelle princip: 
Det tilstræbes for at øge elevernes læring og motivation til læring at inddrage det omkringliggende 
samfund i skolens undervisning. 
Inddragelsen betyder bla. at det vil være en integreret del af hverdagen, at eleverne sammen med deres 
lærere og pædagoger færdes uden for skolens areal. For at sikre at dette foregår på en 
sikkerhedsmæssig forsvarlig måde har skolen udarbejdet nedenstående princip. 
 

Ekskursioner i hverdagen: 
Den medarbejder/ medarbejdergruppe, der tager initiativet, planlægger og gennemfører 
ture ud af huset er også den person/ den gruppe, der har det sikkerhedsmæssige 
ansvar og som i planlægningen og informationsgivningen til forældrene skal varetage at 
udvise rettidig omhu i forhold til elevernes fysiske og psykiske sikkerhed på den 
pågældende tur. 
Foretages turene på gåben skal ruten gennemtænkes, og ved særlige trafikale 
udfordringer skal der være den fornødne bemanding set i forhold til elevernes alder og 
trafikale kendskab. 
Deltager forældre eller andre frivillige kan disse ikke overtage ansvaret – ansvaret er 
ene og alene på de ansatte medarbejdere. 
Foretages turene med inddragelse af cykling skal elevernes cykler være i lovlig stand jf. 
færdselsloven, og eleverne skal benytte cykelhjelm. Hvis elever møder op uden 
cykelhjelm, kan en sådan i en nødsituation lånes af skolen, alternativt deltager den 
pågældende elev ikke i turen; men må være gæst i en aldersvarende eller yngre klasse i 
det tidspunkt resten af klassen er på tur. 
Der cykles med elever fra 3. klasse og opefter.  
Skolerejser: 
Skolerejser finansieres af forældreindbetaling (undtaget lønudgifter til det deltagende 
personale). Det er frivilligt om ens søn eller datter deltager. Pengene kan betales i 
mindre rater over en længere periode (min. et år) via en klassekasseordning. Skolen 
skal ca. 1½ år før skolerejsen orientere forældrene om planerne, således at ingen får en 
økonomisk uhensigtsmæssig overraskelse. I særlige situationer, hvor enkelte forældre 
har svært ved at klare den økonomiske udgift konsulteres skolens leder af 
klasselæreren. 
Der er ved Sanderumskolen tradition for at afholde skolerejser med et læringsmæssigt 
formål af kulturel karakter, denne tradition ønskes fastholdt på følgende vilkår: 

0. – 3. kl. to overnatninger 
3. – 6. kl. tre overnatninger 
7. – 9. kl. fire overnatninger 

Klasselæreren (kontaktlærerne) inddrager såvel elever som forældre i drøftelserne om 
destination og indhold. 
Det er klasselærerens ansvar at sikre, at forældre, skolens kontor / skolens ledelse har 
alle de fornødne oplysninger (tid, sted, mobiltelefon, transportmiddel etc.) om alle ture 
ud af huset samt skolerejser, således at der kan skabes hurtig kommunikation mellem 
de medarbejdere, der er på tur og skolens administration / skolens ledelse. 
Eleverne på 7. – 9. årg. må forlade skolens areal i skoletidens indlagte pauser og i forb. 
med undervisningsaktiviteter, der fordrer, at eleverne forlader skolens areal. 

Princippet vedtaget i skolebestyrelsen den: 23. april 2013  
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Princippet justeret i skolebestyrelsen den:  29. nov. 2016 

 

Princip for Sundhed og trivsel 
Formål for det aktuelle princip: 
Dette princip udarbejdes for i skolehverdagen at kunne støtte fællesskabet til at lykkes med 
implementeringen af samfundets lovgivning, Odense kommunes politikker og Sanderumskolens vision, 
som alle anviser retningen for at skabe en skole med sundhed og trivsel i fokus. 
Sundhedsbegrebet ved Sanderumskolen opfattes som bestående af en såvel fysisk, psykisk og 
ernæringsmæssig del. Disse elementer opfattes ligeværdige forstået således, at de er hinandens 
forudsætninger og skal fra skolens side vægtes lige meget. 
Der er en her og nu hverdag, som skolen skal forholde sig til og handle på; men overordnet ønsker vi at 
prioritere en forebyggende tilgang til opnåelse af sundhed og trivsel for vores elever såvel som vores 
medarbejdere. 
 

Det fysiske perspektiv: 
Udover at leve op til de fagspecifikke sundhedselementer fra fagenes fælles mål og kravet om 45 min. 
bevægelse i skolehverdagen, ønsker vi at have en skolehverdag, hvor sundhedskulturen er et fælles 
ansvar for alle. Vi ønsker en fest og fejringskultur, som også lader sig praktisere ud fra et sundt 
ernæringsperspektiv, hvor medarbejderne og forældrene aftaler omfang og indhold. Skolen er et 
læringsrum, og for at understøtte det faktum, vil vi arbejde for at skabe de bedste betingelser for læringen 
bla. ved også at prioritere en sund ernæring. 
 

Antimobbestrategi - det psykiske perspektiv: 
Klassefællesskabet er netværket for at sikre, at alle elever fungerer på en psykisk afbalanceret måde i 
skolefællesskabet. I klassefællesskabet arbejdes der i starten af elevernes skoleforløb målrettet og 
struktureret med begrebet mestring, som skal understøtte eleverne i at kunne håndtere egne og andres 
følelser på en respektfuld og empatisk facon, der bidrager til at udvikle livsduelige unge mennesker. 
 
Mobning er en adfærd, som vi ved Sanderumskolen tager afstand fra, og som vi i dagligdagen tager 
meget alvorlig, når vi får mistanke om at noget i den retning er under opsejling. 
Som udgangspunkt arbejder vi med mobning ud fra et forebyggende perspektiv eksempelvis ved 
brug af undervisningsmaterialet Zippys venner (0. - 3. årg.), Styrkespillet (4. - 6. årg.) og Me & More 
(7. - 9. årg.)  
 
Vi tilstræber at arbejde forebyggende i forhold til mobning og hvis der på trods af det sker mobning handler 
vi ud fra ud fra følgende: 
 

➢ Vi kan ikke vide, hvad vi ikke ved… Det betyder, at forældrene har en informationsforpligtelse 
overfor klasselæreren, når de bekymres og oplever, at mobning er på spil. 

➢ Når børn er sammen, sker der meget på kort tid – drillerier og konflikter opstår. Det ser vi som et 
potentiale for at lære eleverne at håndtere konflikter, inden det bliver til mobning. 

➢ Vi ønsker en kultur, hvor vi griner med hinanden og ikke ad hinanden – en kultur, hvor alle tager 
ejerskab til konflikter, så betids at det ikke udvikler sig til mobning. 

➢ Er mobning på spil, er det vigtigt at søge hjælp: 
Det enkelte barn henvender sig til sin klasselærer eller klassepædagog 
Den enkelte forælder henvender sig til sit barns klasselærer eller klassepædagog 
Den ikke direkte involverede ”Vidner” henvender sig til den relevante klasselærer eller 
klassepædagog. 
Hvis der efter en henvendelse til klasselærer / klassepædagog ikke sker det fornødne kan skolens 
ledelse kontaktes  

➢ Forældrene inddrages i den udstrækning, klasselærer og klassepædagog skønner, at det er 
nødvendigt. 

➢ Skolens ledelse orienteres eller inddrages i den udstrækning klasselærer og klassepædagog 
skønner at det er nødvendigt. 
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Mobning rammer ikke blot det enkelte barn, der mobbes, men samtlige børns undervisningsniveau. Mobning 
viser, at der er relationer og fællesskaber, som ikke fungerer. På Sanderumskolen arbejder vi opmærksomt 
og bevidst med opbygning af sunde fællesskaber og relationskompetencer. 
 
 

Princippet vedtaget i skolebestyrelsen den:  23. april 2013 

Princippet justeret i skolebestyrelsen den: 24. feb. 2015, 28. nov. 2017 
 

 

 

Princip for Skole - hjemsamarbejdet 
Formål for det aktuelle princip: 
At supplere de overordnede regler på området med Sanderumskolens egen kulturelle 
tilgang til, hvorledes skole / hjemsamarbejdet ønskes gennemført i dagligdagen. 
 

Skole / hjem: 
En forudsætning for at lykkes med at skabe en uddannende og dannende skole i den 
samtid, vi har i dag, fordrer et tæt og gensidigt respektfuldt samarbejde mellem de 
enkelte forældre og skolens personale. 
Skolens bestyrelse har bla. derfor udviklet en kommunikationsguide for, hvorledes vi ved 
Sanderumskolen ønsker at kommunikere i en travl og kompleks hverdag. 
Kommunikationsguiden kan findes på skolens hjemmeside. 
Det er en forventning, at man som forælder ved Sanderumskolen engagerer sig i sine 
børns egne klasser / egne afdelinger; men også engagerer sig i skolens hele liv. Det 
betyder, at forældre bidrager ved deltagelse og engagement i alle former for aktiviteter 
på klasseniveau såvel som på skoleniveau. 
På klasseniveau / afdelingsniveau indbydes forældrene til forældremøder, 
forældresamtaler, sociale arrangementer, præsentationsarrangementer og lignende, der 
relaterer til undervisningen. 
På skoleniveau indbydes man som forældre til foredrag, bestyrelsesvalgmøde og 
præsentationsmøder af forskellig karakter. 
Klasselæreren/kontaktlærer/primærpædagog: 

• Står for etablering af klasseråd i hver klasse (aug./sept.) 

• Udarbejder i et samarbejde med klasserådet en årsplan for skole / 
hjemsamarbejdet incl. plan for årets sociale arrangementer (sept.) 

• At forældrene modtager løbende orientering om deres barns skolegang via 
elevplan (april/maj), forældresamtaler (okt./nov. – april/maj) og karakterer (8.+ 
9.årg.) og løbende orientering om klassens liv generelt 

• At forældrene indbydes til forældremøder (sept. / marts) 

• At der arrangeres aktiviteter for elever og deres forældre til fremme af klassens 
sociale liv 

• At forældre inddrages i forb. med særlige udfordringer som af klasselæreren 
vurderes at være presserende. 

Det er en forventning, at såvel skolens lærere/pædagoger og forældre arbejder på en 
kultur, hvor forældre i hele skoleforløbet 0. – 9. kl. deltager i skole/hjem-samtaler og 
sociale arrangementer for hele klasse, årgangen, hold etc. 
 



6 
 

Princippet vedtaget i skolebestyrelsen den: 28. maj 2013 
                                                                            
Princippet justeret i skolebestyrelsen den: 24. feb. 2015 
 

 

 

Princip for læring ved medarbejderfravær 
Formål for det aktuelle princip:  
At sikre læring ved faste medarbejderes fravær.  
 
At eleverne i løbet af deres skoletid udvikler deres egen og klassens ansvarlighed. Dette 
skal ske ved at udvikle en kultur, hvori eleverne er medansvarlige i tilvejebringelse af et 
konstruktivt læringsmiljø ved medarbejderfravær i den enkelte klasse.  
 

Forudsætninger: 
Princippet bygger på følgende forudsætninger:   

• Forældrene drøfter fraværsprincipperne med egne børn og den enkelte elevs ansvar 
og opgaver ved medarbejderfravær. 

• Alle klasser har en Plan B1, som kan tages i anvendelse ved medarbejderfravær. 
 

Generelt princip for alle årgange: 
Ved fravær på mere end en uge orienteres forældrene om det videre forløb. 
 
Principper for årgange: 
Fravær dækkes ud fra nedenstående prioritering (gælder alle fag). 
 
0.-3. årgang samt heldagsafdeling 
Der sker altid afløsning ved medarbejderfravær, således at der minimum er en 
medarbejder til stede i klassen i timerne. Det tilstræbes at den ansvarlige for klassen er 
en person som eleverne kender på forhånd og som kender eleverne. Når dette ikke kan 
imødekommes prioriterer skolen at der anvendes på skolen kendte vikarer.  
 
4.-6. årgang 
Det tilstræbes at der sker afløsning ved medarbejderfravær, og at afløser har kendskab 
klassens elever. 
  
7.-9. årgang 
Ved fravær af klassens undervisere under en uge anvendes som udgangspunkt ikke 
eksterne afløsere. Det tilsigtes at klassens øvrige undervisere har opsyn med klassen. 
Ved fravær arbejdes med Plan B eller igangværende projekter. 
Ved fravær over en uge tilsigtes en afløser med fagfaglige kompetencer. Særligt tages 
der i fraværsplanlægning for 9. klasse hensyn til folkeskolens prøver. 
 
1 Plan B er blandt andet materiale som den enkelte elev selv kan arbejde med. Materialet svarer til elevens niveau i 

det pågældende fag og eleven er instrueret i at bruge det. 
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Princippet vedtaget i skolebestyrelsen den: 14.juni 2016 
                                                                            
Princippet justeret i skolebestyrelsen den: 
 

 

 

Princip for elevers hjemmearbejde  
Formål for det aktuelle princip: 
Skolereformen fordrer, at vi tænker anderledes om måden og formålet med at lade 
eleverne lave hjemmearbejde. 
Som udgangspunkt er begrebet lektier afskaffet. Eleverne skal kunne nå alt deres 
skolearbejde på skolen henholdsvis i den fagfaglige og understøttende undervisning. 
Eleverne forventes i løbet af sin skoletid at udvikle sig til at være den bærende kraft i 
planlæggelse og gennemførelse af skolearbejdet i tiden på skolen ved målrettet brug af 
Træningscentertiden. 
Målet er at skabe en kultur, hvor eleverne af egen drift i og udenfor skolen beskæftiger 
sig med læring gennem træning og research på en måde, der understøtter deres læring. 
 

Udspecificering: 

• Dag til dag hjemmeopgaver er som udgangspunkt afskaffet 

• Eleverne understøttes i at lave hjemmearbejde, så længe det er elevens 
motivation, der driver værket. 

• I Træningscenteret er der lærere med såvel naturvidenskabelige som 
humanistiske kompetencer og derudover i skolens Børnemiljø også pædagoger. 

• Gennem hele skoleforløbet arbejdes der med at gøre eleverne i stand til at 
arbejde målrettet i en selvstændig organisering af undervisningen. Dette er en 
forudsætning for, at eleverne kan udnytte Træningscentertiden og af egen drift 
søge den nødvendige faglige bistand hos øvrige elever eller hos lærerne. 

• Læsetræning betragtes ikke som hjemmearbejde; men som en naturlig del af 
børnenes hverdag udenfor skoletiden. 

Eleverne: 

• udvikler gennem skoleforløbet en høj grad af ansvar for egen læring.  

• lærer at planlægge deres tid og prioritere nogle aktiviteter frem for andre 
afhængig af, hvilke mål de har for deres læring på det pågældende tidspunkt. 

• lærer at bruge ”Min uddannelse” som et hjælpemiddel for at holde fokus og se 
effekten af egen indsats. 

 
Lærerne: 

• deler deres proaktivitet med eleverne, således at det er tydeligt for eleverne, hvad 
de indenfor den næste uge skal honorere af krav. 

• bruger ”Min uddannelse” så brugen er gennemskuelig og meningsfuld for 
lærerne, eleverne og på sigt forældrene. ”Min uddannelse” skal understøtte 
sammenhængskraft, overskuelighed og motivation i skolearbejdet. 

• Orienterer eleverne om større opgaver (stile og lign.) min. 2 uger før aflevering. 
 
Pædagogerne: 
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• har et overblik over elevernes evne til at navigere i skolehverdagen på en måde, 
der imødekomme reformens og dette princips intentioner.  

• understøtter og vejleder eleverne i effektive og samskabende arbejdsmåder. 

• hjælper eleverne ud fra devisen ”Hjælp til selvhjælp”, således at elevernes 
selvværd og tillid til egen formåen understøttes. 

 
Forældrene: 

• spørger til elevernes skoledag med fokus på, hvad de har lavet og hvilke 
projekter de er optagede af.  

Forældrene forventes at have en afslappet daglig dialog om skolen og dens indhold. For 
at understøtte denne løbende dialog anbefaler skolen at forældrene sammen med deres 
søn / datter sætter sig og kikker nærmere på de læringsmål eleven sammen med sin 
lærer har sat for en given periode. Det er forældrenes daglige dialog, der skal være 
bindeleddet mellem skolen og hjemmet. 

 
Udover at benytte ”Min uddannelse” vil lærerne understøtte hjemmets løbende dialog 
ved at udsende orientering samt indarbejde researchopgaver, som eleverne skal 
foretage hjemme i et samarbejde med forældrene f.eks. i en given periode aflæse 
forbrugsmålere i hjemmet, foretage interviews og lign. 

Princippet vedtaget i skolebestyrelsen den: 29. nov. 2016 
                                                                            
Princippet justeret i skolebestyrelsen den: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princip for forældreinvolvering ved Sanderumskolen 
 

Forældreansvar og forældreinddragelse er vigtigt i skolens daglige liv og drift. 
Forældrene er skolens medspillere, forældreansvar er noget, man som forælder 
arbejder fortløbende med hele ens barns skoletid. 
Børnenes faglige og sociale trivsel er et fælles anliggende mellem forældre og 
Sanderumskolen. Sanderumskolen er en levende organisme, hvor alle aktører bidrager 
til skolens kultur. Forældrene skal inviteres inden for i skolens fællesskab og værdier. 
Skolens grundholdning er, at alle forældre har noget at bidrage med til fællesskabet.  
Alle forældre har også en forpligtelse til at optræde aktivt og interesseret i skolens 
samlede hverdag. 
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En aktiv forælder ved Sanderumskolen er bevidsthed om: 

• at forældre og skole er fælles om at nå de faglige og sociale mål 

• at der er gensidige forventninger mellem skolen og det enkelte hjem 

• at ens eget barn er en del af et større fællesskab 

• at hver enkelt forælder er med til at skabe kulturen i klassen og dermed også 
skolens kultur ud fra grundantagelsen gode klasser skabes af konstruktive 
relationer mellem elever, medarbejdere og forældre 

• at arbejdet med udvikling af skolekulturen er et ligeværdigt projekt, hvor alle 
møder hinanden i ”øjenhøjde” 

•  
Konkret: 
Alle har et ansvar i forhold til skolens fælles 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 noget mere, måske ikke lige her og nu men i et mere 
fremadrettet perspektiv.  
 
Skemaet ”Forældreansvar og forældreinddragelse” er udarbejdet i dialog med skolens 
lærere og pædagoger, den enkelte forælder kan bruge det fremadrettet for at fastholde 
sit engagement i relation til skolen. 
 

Forældreansvar og forældreinddragelse: 
 
 

Niveau Hvad skal jeg gøre 
som forælder? 
Skal - opgaver er: 

Hvad kan jeg gøre 
som forælder? 
Kan - opgaver er: 

Hvad 
vil jeg 
gøre 
som 
forælde
r? 
Vil - 
opgave
r kan 
være: 

Hvad gør 
jeg så 
rent 
faktisk 
udover 
skal-
opgavern
e? 
 

Individniv
eau 

• deltage i 
skole/hjemsamta
ler 

• holde sig ajour 
på Forældreintra 

• sørge for at 
barnets basale 
ting fungerer 
(mødetid, 
madpakker og 
søvn) 

• byde sig til med 
de kompetencer 
jeg har eller har 
adgang til 
(oplæg i klassen, 
virksomhedsbes
øg etc.) 

• bidrage til 
inkluderende 
netværk blandt 
forældrene 

egne 
noter 

egne 
noter 
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• sørge for 
kontinuitet i 
barnets 
skolegang 

• sikre at eget 
barn bidrager til 
klassefællesska
bet 

• tale med sit barn 
om, hvad der 
sker i skolen 

• orientere 
lærer/pædagog 
når der er 
ændringer i 
hjemmet, som vil 
påvirke barnet 

• overholder 
deadlines 

 

• udtrykke 
anerkendelse 
over for skolens 
initiativer 

• bidrage med 
tidssvarende IT 
udstyr til eget 
barn 
 
 

Klasseniv
eau 

• deltage i 
klassens 
forældremøder 

• tage ansvar for 
klassens 
fællesskab 

• understøtte at 
børnene er 
inkluderende 
over for 
hinanden 

• være engageret 
og konstruktiv i 
forhold til skolen 

• orientere sig i 
skolens 
kommunikations
guide 
 

• deltage i 
klasseforældrerå
det. 

• deltage i sociale 
arrangementer 
arrangeret af 
klasseforældrerå
det. 

• bidrage til et 
inkluderende 
netværk blandt 
forældrene 

 

egne 
noter 

egne 
noter 

Skolenive
au 

• Deltage i 
opstillingsmødet 
til 
skolebestyrelses
valget 

• tale respektfuld 
om skolens 

• stille op som 
kandidat til 
skolebestyrelses
valget 

• møde op til 
dialogmøder 
arrangeret af 
skolebestyrelsen 

egne 
noter 

egne 
noter 
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personale og 
aktiviteter 
 

 

 
 
 

Appendix: Herunder er inspiration til et idékatalog som eventuelt kan udfyldes 
sammen af klassens forældre til et forældremøde 
 

Undervisning på skolen 
 

I undervisningen udenfor 
skolen 

I skolens / klassens 
sociale liv 

tilbyde oplæg om et givent 
emne du har erfaring med  
 

Bage brød og give en 
praktisk hånd med, når du 
kan se behovet 
 

Komme med et visuelt 
input til skolens Infoskærm 
 

tilbyde din hjælp ved 
gennemførelse af et fagligt 
emne, du har særlige 
forudsætninger for 
 

Tilbyde at deltage i 
aktiviteter hvor et par 
”varme hænder” vil 
understøtte personalets 
arbejde 

Opstille nogle klasseregler 
for anvendelse af 
Forældreintra 

  
 

Foreslå emner til 
skolebestyrelsens 
dagsorden 

 

Princippet vedtaget i skolebestyrelsen den 28. nov. 2017 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


