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Ølgod Skole 
Principper 

 
Skole/hjem-samarbejde 

 
SKOLE-HJEM-SAMTALER: 

Der tilbydes to skole-hjem-samtaler i løbet af skoleåret (efterår og 
forår). 

 
Skole-hjem-samtalen planlægges og afholdes med fokus på den en-
kelte elevs trivsel og læring. 

 
 

UNDERRETNING TIL HJEMMET OM UDBYTTET  AF UNDERVIS-
NINGEN SKER VIA:  
 

 Skole-hjem samtaler. 
 Standpunktskarakterer/prøvekarakterer. 

 Nationale test. 
 Elevplaner. 
 Individuelle læringsmål og feedback. 

 
 

KLASSERÅD: 
  

 I grundskolen består klasserådet af et antal forældre (typisk 4).  

 I overbygningen udvides klasserådet til også at omfatte et antal 
elever fra klassen. 

 Klasserådene kan inviteres af skolebestyrelsen til et årligt sa-
marbejdsmøde. 

 Klasserådene opfordres til at arrangere sociale klassearrange-

menter, hvor både forældre og elever deltager (se klasserådsfol-
deren). 

 
 

FORÆLDREMØDER: 
Der afholdes et forældremøde ved skoleårets start. Mødets indhold be-
stemmes i samråd mellem klasse-/kontaktlærer og klasseråd. Der skal 

udarbejdes referat, som udsendes via AULA. 
Forældremødet afholdes årgangsvis, hvor første del af mødet er fælles 

for hele årgangen. Skolebestyrelsen og ledelsen deltager i denne del af 
forældremødet.  
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Skolehjemsamtaler placeres som udgangspunkt inden for personalets normale ar-
bejdstid, hvilket vil sige på hverdage mellem kl. 7.00 og kl. 17.00. 

Derudover gælder det, at der i løbet af et skoleår skal placeres ét forældremøde og to 
sociale arrangementer pr. klasse mellem kl. 17.00 og kl. 19.00. 

 
LEGEGRUPPER: 

Skolen tager initiativ til etablering af en legegruppeordning for den enkelte klasse i 
forbindelse med skolestart.  
 

 Ordningen startes op i 0. klasse, og kan fortsætte i 1. og 2. klasse.  
 Klasselæreren udarbejder – i samarbejde med SFO - forslag til legegrupper.  

 Skolen er igangsætter, og forældrene i legegruppen er selv ansvarlige for plan-
lægningen. Der findes en tovholder i hver gruppe, så opstarten sikres. 

 Ordningen evalueres på et forældremøde mod slutningen af skoleåret eller i 

starten af det kommende skoleår 
 

Åbenthus arrangementer/ besøgsdage: 
 
2 gange i løbet af skoleåret inviteres forældrene på skolen. 

 
 

 
Vedtaget af skolebestyrelsen den 29. oktober 2019 
 
 


