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Skole og forældre på Asgård Skole har et fælles ansvar for i samarbejde at tage ansvar for elevernes faglige,
sociale og dannelsesmæssige udvikling, så eleverne bliver så dygtige, som de kan.
Samarbejde og kommunikation herom bør foregå på en åben, respektfuld og anerkendende måde.
På Asgård Skole er omdrejningspunktet for samarbejdet, at
• medarbejderne
o samarbejder med forældrene omkring den enkelte elev og kontakter hjemmet hurtigst muligt, når der er
behov herfor.
• forældrene
o både i handling og tale viser barnet, at du/I støtter op om skolen
o meddeler lærerne om begivenheder, der kan påvirke barnets trivsel i skolen
o udviser fælles ansvar for elevernes trivsel
o deltager aktivt i skole/hjemsamarbejdet
Den daglige kontakt foregår enten via Intra eller telefonisk efter en Intraaftale. Hvis forældre får brug for at
tale med en lærer eller pædagog, kan de skrive og bede om at blive ringet op, eller hvis det haster - kontakte
skolens kontor. Det er ikke altid muligt at blive ringet op samme dag, man kontakter skolen, men det vil ske
hurtigst muligt indenfor medarbejderens arbejdstid.
Kontaktforældre:
Kontaktforældre er en vigtig del af skole/hjemsamarbejdet på Asgård Skole. De er bindeleddet mellem
forældre og skolebestyrelse, og de er med til at udarbejde dagsordner for forskellige møder og arrangementer
på årgangen/ i klassen. Der er udarbejdet en folder om kontaktforældrearbejdet. Folderen er tilgængelig på
skolens hjemmeside.
Forældremøder:

• Der afholdes forældremøder i august/september.
• Første del af mødet afholdes for årgangen. Anden del af mødet kan afholdes enten for hele årgangen eller
•
•
•
•

for de enkelte klasser.
I første del af mødet deltager en forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen og informerer om
skolebestyrelsesarbejdet.
På forældremøderne deltager primærlærerne på årgangen/klasser.
Dagsordner for forældremøderne udarbejdes i samarbejde mellem kontaktlærere og klasselærere og
udsendes på Intra til deltagerne.
Der kan ved særligt behov afholdes yderligere forældremøder.

Skole/hjemsamtaler:

• Der afholdes i udgangspunktet to skole/hjemsamtaler pr. skoleår. En i efteråret og en i foråret.
• De deltagende medarbejdere er på alle årgange dansk og matematiklærer.
• På 0. årgang deltager desuden primærpædagog.
• På 8. årgang deltager faglærere og eventuelt UU-vejleder. På 9. årgang kan UU-vejleder deltage.
• Skole/hjemsamtaler afholdes som anerkendende dialog med hovedfokus på indsatser og aftaler om
elevens læring og trivsel i kommende periode. Forældre og elev kan inden mødet indsende punkter, de
ønsker drøftet på mødet.
• Lærerteamet indkalder til skole/hjemsamtaler.

