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Skole-hjem-samtale
Beg reberne ”forældremøde og skole-hjem-samtaler m. fl.” er ikke nævnt i folkeskoleloven.
Derimod s tår der, at ”s kolebes tyrels en s kal
fas ts ætte principper for s amarbejde mellem s kole
og hjem og om s kolens og forældrenes ans var i
s amarbejdet, s amt for underretning af hjemmene
om elevernes udbytte af undervis ningen”, jf.
folkes kolelovens § 44 s tk. 2 nr. 3 og 4.
Skolebes tyrels en har alts å til opgave at udforme
nogle rammer og retnings linjer for, hvordan og i
hvilket omfang kontakten mellem hjem og s kole
s kal foregå på den enkelte s kole.
Samarbejdet mellem hjem og s kole er
fundamentalt vigtigt for at eleverne kan opleve
mange gode s koledage. A lle s koler fors øger derfor
hele tiden at gøre kontakten mellem hjem og s kole
s å bred s om mulig. Jo mere hjemmene indbyrdes
og s kolen kender til hinanden, jo bedre kan man
arbejde s ammen om at s kabe de beds te rammer
for barnets s kolegang.
I mange klas s er har man etableret et
klas s eforældreråd (ogs å kaldet kontaktforældre),
s om s ammen med klas s elæreren og klas s ens
øvrige lærere har til opgave at arrangere og
planlægge møder, s amtaler, udflugter m.v. for
klas s en. Flere s teder har man aftalt, at
klas s eforældrerådet ogs å leder forældremøderne.
På et forældremøde kan man drøfte alt vedr.
klas s en og s kolegangen, liges om forældrene kan
få lejlighed til at tale s ammen om de s ærlige
forhold, der kan være fra alders gruppe til
alders gruppe (kammerats kab, påklædning,
mobiltelefoner, mobning, kriminalitet, alkohol og
andre s kadelige s toffer m.fl.). For forældrene er det
ofte en s tyrke at vide, at man ikke s tår alene med
opdragels es opgaven, og at ens barn ikke er det
enes te, det af og til kan være s vært at holde s tyr
på. For s kolens ans atte er det vigtigt at
forældrene er med til at udforme de etis ke og
morals ke s pilleregler der s kal være gældende på
s kolen.
A ntallet af forældremøder og s kole-hjem-s amtaler
vil typis k være 2-4 årligt.
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