
	

 

  
 
 

FORÆLDREHENVENDELSER 
 
Skolens medarbejdere og ledelse tager altid gerne dialogen, hvis forældre 
oplever udfordringer i forbindelse med deres børns hverdag og skolegang. 
Det samme gælder skolebestyrelsen. Forældrehenvendelser er meget 
velkomne. 
 
Kontakt dine lærere/pædagoger først  
Det er vigtigt for det gode samarbejde i klassen, at spørgsmål og problemer 
diskuteres direkte mellem de professionelle og forældrene. Det er her, de 
bedste løsninger kan og bør findes. Ved fælles henvendelser fra alle eller 
flere af klassens forældre bør forældrene afklare indbyrdes hvornår og 
hvordan den enkelte lærer/pædagog kontaktes. 
 
Kontakt til skoleledelsen 

• Spørgsmål om undervisning på 0.- 6. årgang eller sfo skal rettes til 
skolens souschef, der også er afdelingsleder for børnemiljøet Steen 
Grønning.  

• Spørgsmål om undervisning på 7.- 9. årgang skal rettes til Søren 
Gregersen, der er afdelingsleder for ungemiljøet.  

• I alle sager kan skolens leder, Finn Holm Ewald, kontaktes.  
 
I tilfælde af forældreklager med et principielt indhold, orienterer 
skolelederen skolebestyrelsen.  
 
Kontakt til skolebestyrelsen 
Forældre er altid velkomne til at kontakte skolebestyrelsen om principielle 
forhold på skolen, med forslag til emner, som bestyrelsen kan behandle eller 
med spørgsmål til konkrete oplevelser og tiltag på skolen. Bemærk, at 
skolebestyrelsen ikke har kompetence til at behandle klager over 
medarbejdere. Alle personalesager sorterer under skolelederen. 
 
 
 

PRINCIPPER FOR SAMARBEJDE OG DIALOG, 2/3 
Bedst mulig læring, dannelse og trivsel	



	

Kontakt til børn i skole- og fritter-tiden 
Forældre bør ikke kontakte deres børn på børnenes mobiltelefoner i 
skoletiden. Vigtige beskeder kan gives via skolens kontor på 63 75 17 00. 
Elever bør heller ikke kontakte forældre i skoletiden – f.eks. i tilfælde af, at 
der opstår en konflikt. Konflikter skal løses med hjælp fra en lærer eller 
pædagog.  
 
Retningslinjer for skriftlige henvendelser til ledelse og bestyrelse 
Ved skriftlig henvendelse til skolens ledelse kvitteres altid for modtagelse 
hurtigst muligt og inden for en uge. Det samme gælder skriftlige 
henvendelser til skolebestyrelsen, hvor forældrehenvendelser typisk vil blive 
behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Kræver en henvendelse 
nærmere afklaring får afsenderen besked om forløbet, og om, hvornår 
han/hun kan forvente afklaring og svar. 
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