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Skole og Forældres formand begejstret over ny
rapport om skole hjem samarbejdet
En ny evaluering af skole hjem samarbejdet på en række folkeskoler i Danmark afdækker,
hvad der karakteriserer et g odt skole hjem samarbejde.
Nogle af de vigtige pointer i evalueringen er,

Det er Børne- og Undervis nings minis teriets
rådgivende organ, Skolerådet, der har bes tilt
rapporten fra Danmarks Evaluerings ins titut.

at s kolen afs temmer s kole hjem s amarbejdet
individuelt med hver enkelt barns forældre

Unders øgels en er ikke repræs entativ for s kole
hjem s amarbejdet i Danmark. Den går tæt på, hvad
s eks udvalgte s koler - der alle er s tærke på s kole
hjem s amarbejdet - gør for at s kabe en god
relation til uds atte forældre. De s koler, der har
s varet på unders øgels ens s pørges kema og de
s eks udvalgte s koler har alle enten mange
tos progede elever eller mange elever, hvis
forældre har lidt eller ingen uddannels e.

at forældre bliver mødt med en anerkendende
tilgang
at s kolen er løs nings orienteret
at s kolen er direkte i kommunikation med
forældrene og ikke pakker s være buds kaber ind
at der er tilbud s om morgenmad, lektiecafe eller
s ærlig lærerkontakt i de tilfælde, hvor der er
s ærlige problemer

Yderligere kommentarer: Lands formand i Skole og
Forældre, Benedikte As k Skotte. Mobil: 22 57 49 88

- EVA leverer en perlerække af bes t practice
eks empler i s kole hjem s amarbejdet. Som
forældreformand bliver man jo nærmes t lykkelig af
s ådan en rapport, s iger lands formand i Skole og
Forældre, Benedikte A s k Skotte.
Hun håber nu, at alle landets s koleledere vil
videregive evalueringens pointer til lærerne.
- Det er afgørende at få en god praks is for s kole
hjem s amarbejdet ud til alle lærere på hver
enes te s kole. Det unders treger EVA 's rapport
ogs å. Derfor er det en s elvs tændig
ledels es opgave for s kolebes tyrels en og
s kolelederen at få lavet et princip og en klar
handlings plan for s kole hjem s amarbejdet på hver
enes te s kole i Danmark, s iger Benedikte A s k
Skotte.
- Jeg har ogs å bidt mærke i, at på s koler med et
s ærlig godt s kole hjem s amarbejde, er det helt
naturligt, at læreren ringer til elevens forældre,
hvis der er problemer - og omvendt. Evalueringen
vis er, at direkte og gens idig res pektfuld dialog er
helt afgørende for et godt s amarbejde mellem
s kole og forældre, s iger Benedikte A s k Skotte.
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