Skole/hjem-samarbejdet om
det enkelte barn

Formål:
• Sikre det højst mulige faglige og dannelsesmæssige læringsudbytte hos eleverne.
Mål:
•
•
•
•

•
•

Skolen arbejder med synlig, målstyret læring i hele den sammenhængende skoledag.
Skolen bør i så høj grad som muligt sætte tydelige læringsmål for, hvad den enkelte elev skal
lære, evaluere på om eleven når målene og give eleven fremadrettet feedback.
De opstillede, individuelle læringsmål skal være udtryk for høje forventninger til elevens
faglige og sociale kompetencer.
Fælles Mål og elevernes individuelle læringsmål skal i så høj grad som muligt indgå som de
centrale elementer i al planlægning af både den fagopdelte og den understøttende
undervisning.
Eleverne skal i så høj grad som muligt inddrages i arbejdet med at fastsætte mål for egen
læring.
Forældrene skal i så høj grad som muligt inddrages i arbejdet med at fastsætte og
understøtte de mål, der stilles til deres barn.

Skolens ansvar:
• På alle klassetrin afholdes skole/hjem-samtaler som udgangspunkt 2 gange om året. Bl.a. de
lovmæssige elevplaner danner kvalificerende basis for disse samtaler. Elevplanen skal være
tilgængelig minimum 1 uge inden skole/hjem-samtalen.
• Elevplanen skal tydeliggøre aktuelle faglige læringsmål i relation til undervisningsmålene i
Fælles Mål (www.uvm.dk) og årsplanen. Elevplanen skal angive status, evaluering og
opfølgning på målene. Resultater af test skal indgå i elevplanen. Elevens arbejdsindsats og
sociale kompetencer indgår også i elevplanen. Aftaler mellem elev, forældre og lærere
indskrives i elevplanen.
• Elevplan udarbejdes 2 gange årligt. Alle fag skal som udgangspunkt være repræsenteret i
elevplanen.
• Skolen forventer som udgangspunkt, at eleverne deltager i skole/hjem-samtalerne.
• Lærerne og pædagoger etablerer gode rammer omkring samtalen, således der sikres en
afslappet atmosfære.
• Yderligere personlig kontakt finder sted efter behov.
Forældrenes ansvar:
• Deltage i skole/hjem-samtaler
• Have læst og drøftet elevplanen med barnet inden skole/hjemsamtalen
• Støtte op om elevens læringsmål
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