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Princip for afholdelse af forældremøder på Fjerritslev Skole 
  

Formål Formålet med skole-hjemsamarbejdet er – med udgangspunkt i skolens 
værdigrundlag – at forældrene spiller en aktiv rolle i forhold til deres børns 
trivsel og faglige udbytte i skolen. 

Lovgrundlag 
 

Folkeskolelovens §1 
"Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundska-
ber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver 
dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, 
giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forstå-
else af menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs 
alsidige udvikling." 
 
Og §44 Stk. 2 Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksom-
hed, herunder om: 
3) samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes an-
svar i samarbejdet. 
 

Mål Målet med forældremøderne er: 
 

• At personale/forældre og forældre/forældre lærer hinanden at 
kende og får afstemt forventningerne til hinanden  

 

• At skolen informerer om hvordan børnenes hverdag former sig i 
skolen – hvordan er dagen struktureret, og hvordan arbejder vi? 

 

• At der sker en gensidig information om og drøftelse af trivslen i 
klassen. 

 

• At der sker en gensidig information om og drøftelse af det faglige 
arbejde i klassen. 

 

• At der etableres et forældreråd, der kan medvirke til at skabe et 
godt fællesskab omkring klassens trivsel og udvikling – børnene 
imellem og de voksne imellem. 

 
Sådan gør vi 
 

I hver klasse afholdes 2 forældremøder à 1,5 timer: ét møde i det første 
halvår og ét i det andet halvår af skoleåret. 
Møderne afvikles fra kl. 17.30 til kl. 19.00. 
 
Forældremøderne arrangeres så der er mulighed for dialog forældrene 
imellem. 
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Det første møde for en ny klasse har som formål at deltagerne bliver 
præsenteret for hinanden.  
Alle medarbejdere i teamet deltager. 
Målet for årets faglige og sociale arbejde præsenteres. 
Forældre og medarbejdere drøfter i grupper forventninger til hinanden. 
Der vælges et forældreråd i hver klasse. 
 
Det andet møde har som formål at informere om, hvordan arbejdet er 
gået – informere om faglighed og trivsel. 
Alle medarbejdere i teamet deltager. 
Forældrene drøfter gruppevis, hvordan de har oplevet arbejdet, og der la-
ves en fælles opsamling. 
 
Klasserådet har mulighed forud for mødet at bede om at få punkter på 
dagsordenen. 

Skolens ansvar Det er skolens ansvar at invitere til forældremøder. 
Det er ligeledes skolens ansvar at planlægge møderne, så der er mulig-
hed for gensidig information og dialog mellem skole og forældre og foræl-
drene imellem. 

Forældrenes an-
svar 

Det er forældrenes ansvar så vidt muligt at deltage i møderne og indgå i 
dialog med skolen og de øvrige forældre. 
Det er forældrenes ansvar, at der i hver klasse bliver etableret et foræl-
dreråd. 

Skolebestyrelsens 
ansvar 

Skolebestyrelsen har ansvaret for at følge op på, om møderne bliver af-
viklet i henhold til ovenstående. 

 

 
 
Vedtaget i skolebestyrelsen den 8/5 2018 
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