Den samlede forældregruppe i hver enkelt klasse
har et fælles ansvar for, at der i hver klasse er et
aktivt klasseråd, samt at klassens forældre stiller
op som lærer for en dag, så alle skolens lærere kan
komme på fælles kursus. Heldigvis har skolen en
fantastisk forældregruppe, som gerne bakker op og
stiller op frivilligt.
Skulle det blive nødvendigt, vil det fælles
ansvar betyde at hvert forældrepar for hvert barn
på skolen:
· stiller op til klasserådet i ét år af
barnets skoleforløb
· stiller op som lærer for en dag én gang
i barnets skoleforløb

“At tage fælles ansvar
er en forudsætning for,
at jeres børn får en
god skolegang
på Høsterkøb skole!”
Høsterkøb Skole ønsker at give dit barn den bedst
mulige skolegang. Med skole menes både undervisnings- og fritidsdelen. En forudsætning for, at
dette kan lykkes, er et godt samarbejde mellem
hjem og skole. Samarbejdet bør bygge på gensidig
respekt og konstruktiv dialog mellem forældre og
skolen.
Såvel skole som forældre har hver deres opgaver –
hver deres ansvar - i forbindelse med at give barnet
de bedste forudsætninger for en god skolegang.
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Skolen har lettere ved at opfylde
sine opgaver, hvis forældrene
tager ansvar for:

1

er udhvilet og har haft en rolig morgen
har fået morgenmad
har medbragt madpakke/frugt
er velforberedt
har skoletasken i orden – at der altid er blyanter,
viskelæder m.v. i pennalhuset
· har husket gymnastik tøj
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At forældrene respekterer skolen
som uddannelsessted for elever:

· børnene møder til tiden og har sagt farvel til
forældrene, inden timen starter!
· børnenes ferie holdes i skolens ferie
· børnenes fritidsaktiviteter planlægges,
så skolen ikke forsømmes

At der er et godt samarbejde
mellem hjem og skole:

· forældrene og skolen henvender sig til hinanden
hurtigt og direkte i tilfælde af problemer i skolen
eller hjemme
· forældrene bakker op om skolens principper
· forældrene er opmærksomme på, at der kan opstå
misforståelser, når børn hjemme fortæller om
skolen og dens aktiviteter. Kontakt hellere en gang
for meget, end en gang for lidt, skolen eller den
relevante lærer/pædagog
· forældrene ikke modarbejder personalet og skole
i barnets påhør, men i stedet tager kontakt til rette
vedkommende
· forældrene informerer skolen om begivenheder,
som kan påvirke barnets trivsel i skolen

At forældrene bakker op
om barnets skolegang:

· læser skolens information, checker intranet og
sedler og husker at melde rettidigt tilbage
· støtter indlæring ved at sørge for forberedelsestid
hjemme hver dag, evt. sammen
· viser interesse ved at deltage aktivt i møder
og arrangementer

At barnet er parat til at modtage
undervisning:

·
·
·
·
·
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At forældrene tager et medansvar
for hele klassen og skolen:

· er åben for at tage relevante problemstillinger op
på forældremøderne
· samarbejder med klassens øvrige forældre om
fælles normer og de sociale regler
· omgangstonen mellem elev, lærer, i klassen og
kammerater i mellem holdes i et pænt sprog
· føler ansvar for børnene ved at vise hensyn i
trafikken – brug evt. skolebussen
· at alle er gode repræsentanter for Høsterkøb
Skole ”når man er ude af huset”
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