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Glimrende børneoplæg fra Kommunernes
Landsforening
KL har netop offentlig g jort udspillet "Det g ode børneliv" på kommunernes børnetopmøde i
Aalborg .
KL’s uds pil Det gode børneliv har fokus på forældre
og kvalitet. Uds pillet s kal danne rammen for
kommunernes fremtidige arbejde med børn og
s koler.

er give Forældreintra en gennemgribende
overhaling. De fles te s kolers forældreintra er
meget uovers kueligt. Forældre s pilder i dag meget
tid på at rode rundt i en uovers kuelig og
uigennemtænkt menus truktur. Forældreintra s kal
være nemt at bruge og have langt mere fokus på
en dialog om elevens lærings proces , s iger Skole
og Forældres formand, Benedikte A s k Skotte.

- Jeg s ynes faktis k det er et fremragende oplæg
Kommunernes Lands forening har lavet. Der er
fokus på forældre og på kvalitet i s kolegangen,
både når det gælder de faglige res ultater og
trivs el, s iger Skole og Forældres formand,
Benedikte A s k Skotte.

Se nedens tående eks empel, hvor der er over 60
menupunkter at finde rundt i - i et forældreintra på
en tilfældig københavns k folkes kole.

Oplægget vil eks empelvis lave en
gennemgribende ændring af s amarbejdet med
forældrene på hele børneområdet.

Løs fx. dis s e to s må opgaver:
Tilmeld dig en s kole/hjem-s amtale

- Vi er helt enige med KL i, at forældrenes
engagement er vigtigt for børnenes læring. Det
vis er fors kningen ogs å. Derfor s ynes jeg det er
rigtigt s et, at KL vil s kabe bedre og mere
profes s ionelle rammer for forældres amarbejdet i
s kolerne. Det er ikke godt nok med bare et par
s kole/hjem-s amtaler om året og nogle karakterer.
Dialogen mellem forældre, lærere og børn s kal
være langt mere s ys tematis k og fokus eret på
læring og trivs el, end tilfældet er i dag, s iger
Benedikte A s k Skotte.

Find ugebrevet for s ids te uge
Hvad s kal du klikke på?
God fornøjels e
M e n u p u n kt e r :
Fors ide
Dialog

Hun peger på, at s kolelederen er en central pers on
i forbindels e med at profes s ionalis ere arbejdet i
folkes kolen.

Nyheder

- Jeg s ynes kommunerne i højere grad s kal gøre
s kolelederne ans varlige for de faglige res ultater,
for trivs len og for, om s kolens res s ourcer bliver
anvendt effektivt. Det er en ledels es opgave at
udrulle ændringer s ys tematis k i en organis ation.
Derfor er tydelig ledels e én af vejene til en bedre
folkes kole, s iger Skole og Forældres formand.

Information

A rkiv

Elevprodukter
Kontakt
Inds tillinger
Hjælp

Et af de primære kontaktpunkter mellem forældre
og s kole i dag er det elektronis ke Forældreintra.

A fs lut
Bes keder

- Én vej til et bedre forældreengagement
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Debatforum

Fælles dokumenter

Kontaktbog

Spørges kemaer

Elevplaner

Galleri

Udviklings planer

Elevernes blogs

Samtaler

Klas s ens billeder

A rrangementer

Bogkas s en

Lærernes blogs

Klas s elis ter

Spørges kema

Elevfotos

Karakternet

Klas s ens voks ne

Ops lag

Forældreråd mm.

Fra Kontoret

Kontaktforældre

Nyt fra...

Skolebes tyrels en

Skiftende billeder

Forældrebank

Dokumentarkiv

Elevens hold

Billedarkiv

Kodeord

Fors idebilleder

pers onoplys ninger

Skolens Nyheds arkiv

A dvis ering

Skema

papirkopi

A ktivitets kalender

A lternativt s prog

Feriekalender

Mobilintra

Skemaændringer

Hjælp

Dagbøger

Skr. vejledning

Ugeplaner

Videovejledning
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Å rs planer
Klas s ens fotoalbum
Skolens videoalbum
Scrapbog
Genveje

De r i g ti g e s va r e r :

Præs entations mapper

Tilmelding til s kole/hjem-s amtale under
S a m t a l e r Sids te ugebrev under
Do ku m e n t a r ki v

Webavis er
Elevernes webs ider
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