
Skole & hjem 
samarbejde 
Kildegårdskolen 

 Kildegårdskolen er et godt sted at lære og et godt sted at væ-
re 

 Vi skaber fælleskaber, hvor børn udvikler sig fagligt, socialt og 
personligt 

 Vi lægger vægt på læringsmiljøer, som udfordrer den enkelte 
og giver plads til alle 

 VI fokuserer på, at børn skal begå sig i et demokratisk sam-
fund i stadig forandring 

 

Forældresamarbejde 

Værdier for Kildegårdskolen 

I folkeskoleloven er samarbejdet mellem skolen og forældrene be-
skrevet som et forpligtende samarbejde for begge parter.  
 
Vi ser at samarbejdet er afgørende for børnenes læring, 
dannelse og trivsel og i skolebestyrelsen ønsker vi at understøtte 
dette ved at have de principper om samarbejde du nu står med.  
  
Forud for denne folder har bestyrelsen ønsket en meget åben og 
inddragende proces hvor alle har haft mulighed for at give deres 
bidrag og indsigt. Det har rigtig mange benyttet sig af, og der har 
været gode diskussioner på tværs af  bestyrelsen, forældre i fritids-
rådet, alle medarbejdere og med alle de forældre som deltog i det 
årlige forældremøde for hele skolen.  
 
Resultatet ses i denne folder, som skal hjælpe os til at få gang i 
drøftelserne om det gode samarbejde, så dette fokus naturligt bli-
ver en del af hverdagen for børnenes gang på skolen.  



Skole/hjem samarbejdets 4 vigtigste områder er tæt forbundne og 
indbyrdes afhængige. 

 

Vigtige områder 
Den gode kommunikation kræver noget af både skolens medarbej-
dere og forældrene. Den gode kommunikation lykkes når: 

 Både skole og forældre tager ansvar for kommunikationen 
 Der er åbenhed og ærlighed i dialogen 
 Der udvises respekt og anerkendelse fra begge parter 
 Der er tydelig forventningsafstemning mellem medarbejdere 

og forældre, om hvornår der kommunikeres, om hvad der 
kommunikeres, hvordan der kommunikeres, og hvor ofte der 
kommunikeres 

 Informationer er konkrete og kommer i god tid 
 Både børn, forældre og medarbejdere taler pænt  til og om 

hinanden. 

Kommunikation 



Vi har som medarbejdere på skolen og forældrene et fælles ansvar 
for barnets udvikling og læring. 

Det betyder at: 

 Forældre bakker op om skolen 
 Skolen inddrager forældrene i børnenes dagligdag på skolen 
 Både medarbejdere og forældre er loyale over for indgåede 

aftaler 
 Skolen og forældrene støtter i fællesskab barnets skolegang. 
 
 
 

Ansvar 
Tillid mellem skolen og forældrene skaber gode relationer og enga-
gement til gavn for børnene. 

Der skabes tillid når: 

 Der er åbenhed og ærlighed mellem skole og forældre 
 Både skolen og forældrene er loyale overfor hinanden 
 Både skolen og forældrene tager henvendelser seriøst 
 Ansvaret som forældre og som medarbejder anerkendes. 
 
 

Tillid 



For at kunne bakke op fra både skolens og forældrenes side, er det 
vigtigt at have fælles retning og nødvendig information. 
 
Opbakning sker når: 
 
 Forældre deltager aktivt i fællesmøder, arrangementer, sam-

taler 
 Forældre giver barnet mulighed for at være en del af fælles-

skabet 
 Skolen støtter og hjælper barnet i dets udvikling 
 Forældre taler med barnet om hverdagen på skolen 
 Lærerne og pædagogerne taler med barnet om livet udenfor 

skolen 
 Alle voksne omkring barnet informerer hinanden om vigtige 

ændringer og hændelser i barnets liv 
 Skolen, forældrene og børnene taler respektfuldt med og om 

hinanden. 

Opbakning 

Kildegårdskolen afd. vest   Kildegårdskolen afd. øst 
Dildhaven 40     Krogestykket 35 
2730 Herlev     2730 Herlev 
44 52 55 50     44 52 56 00 
www.kildegårdskolen.dk   kildegaardskolen@herlev.dk 
  

Folderen er tænkt som et redskab for den gode dialog, og kan ta-
ges op af både forældre og medarbejdere. 
Brug folderen som afsæt for drøftelser i: 
 
 Klassen 
 Til forældremøder 
 Blandt kontaktforældre 
 På teammøder 
 
Brug folderen i dens helhed eller tag udgangspunkt i et enkelt om-
råde. 
Brug folderen når der er brug for at få en god dialog om særlige 
aktuelle emner. 
 
 

Vi samarbejder om børnenes læring, dannelse og trivsel 

Anvendelse 


