
	

 

  
 
 

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE  
OG FORÆLDRE 

 
Folkeskolen er i udvikling. Vi skal tage skridtene ud i forandring, fornyelse og 
forbedring sammen: Skole og familier. Det kræver, vi er gode til at 
samarbejde. Med et klart fælles mål: Vi vil have glade elever, der kan lide at 
gå i skole, og som bliver kloge og dygtige – fagligt og socialt.  
 
I et godt samarbejde har vi: Tillid til at alle gør deres bedste for at eleverne 
trives og lærer noget. Lyst til at tale sammen, samarbejde og bidrage om 
elevernes læring. Vilje til at løse udfordringer på en konstruktiv måde, så vi 
undgår konflikter, rygter og dårlig stemning 
 
Forældre kan med fordel tænke over: 
 
Bak op om skolen 
Tal positivt om den især overfor dine 
børn, og når du taler med de andre 
forældre på skolen.  

Dine børn gør det samme som dig  
Vis dine børn, at du respekterer og 
passer på skolen. Fjern skrald, stop 
larm og bak op om de regler, klassen 
aftaler. 

 
Vær åben over for forandringer 
Hold dig orientereret og bidrag med 
ris og ros, når nye ting skal evalueres.  

 
Vær kontaktforældre 
Sørg for, at have et aktivt 
kontaktforældre-team i klassen. 

 
 
Medarbejdere kan med fordel tænke over: 
 
Sæt dig i forældrenes sted 
Der er meget man, som professionel, 
tager for givet, men som er nyt for 
forældre. Kommunikation er et 
nøgleord. 
 

Motiver til samarbejde  
Forældre vil gerne yde en indsats og 
bidrage til læring og trivsel. Del din 
erfaring og professionelle viden. 
 

PRINCIPPER FOR SAMARBEJDE OG DIALOG, 1/3 
Bedst mulig læring, dannelse og trivsel	



	

Kommuniker digitalt 
Brug Forældreintra til løbende 
orientering og 
forventningsafstemning. 

Vær med til at sætte en positiv 
scene 
Kend skolens principper og 
prioriteringer og vær god til at 
forklare. 

 
 
Ledelsen kan med fordel tænke over: 
 
Gå forrest  
med en åben, ærlig og tydelig 
kommunikation om skolens visioner, 
mål og værdiggrundlag. 

Motiver medarbejderne 
til at prioritere, og se mulighederne i 
,et tæt samarbejde og god 
kommunikation med forældre. 
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