
 VESTERVANGSKOLEN 

 - 1 - 

F:\Dokument\Principper\2019 princip for skole-hjem samarbejdet.doc.docx 

Gl. Skolevej 35 

7400 Herning 

 

Tlf. 96 28 70 90 

E-mail: vestervang@herning.dk 

 

www.vestervang-skolen.dk 

Princip for skole-hjem-samarbejdet og forældrenes ansvar i 

samarbejdet 

 

Samarbejdet mellem skole og hjem er vigtigt på Vestervangskolen. 

 

Samarbejdet mellem skole og hjem omfatter som minimum: 

 

Skolebestyrelsen og klasserepræsentanterne 

- Skolebestyrelsen arbejder ud fra rammerne i lovgivningen og 

holder møder i henhold til sin forretningsorden. 

- Hver klasse vælger to klasserepræsentanter, som fungerer som 

bestyrelsens bagland. 

 

Skriftlig information til hjemmene 

- Skolen bruger SkoleIntra til kommunikation mellem skole og 

hjem. 

- Klassens lærere informerer løbende hjemmene om klassens akti-

viteter, hverdag og trivsel i SkoleIntra. 

- Kommunikationen om den enkelte elev er som udgangspunkt 

skriftlig og foregår i SkoleIntras kontaktbog. I nogle tilfælde kan 

mundtlig kommunikation være at foretrække. 

- Elevplanen er et løbende dialogværktøj mellem skole og hjem. I 

elevplanen fremgår det, hvordan der systematisk og løbende 

evalueres og følges op på elevens trivsel og forbedring og ud-

bytte af undervisningen. Forældrene modtager en elevplan se-

nest en uge før en skole-hjem samtale. 

- I 8. og 9. årgang orienteres hjemmene om elevens standpunkt. 

- Kvalitetsrapporten bliver hvert andet år offentliggjort på skolens 

hjemmeside. 

 

Møder mellem skole og hjem 

- Alle klasser holder forældremøde 

- Klasselærer og klasserepræsentanter planlægger forældremø-

derne. 

- Der holdes mindst én skole-hjem samtale pr. barn. Herudover 

holdes skole-hjem samtaler efter behov 

 

Andre aktiviteter 

- Klasserne har mulighed for at lave forskellige sociale arrange-

menter for børn, forældre og lærere i løbet af skoleåret. 

 

Forældrenes rolle i samarbejdet med skolen er at 

- indgå i et positivt samarbejde og dialog med skolen 

- bakke op om og deltage i skolens virke 

- tage ansvar for, at deres børn er undervisningsparate 

- være medvirkende i at inkludere alle elever i fællesskabet 
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