
Princip for forældresamarbejde 

Brøndby Strand Skole lægger vægt på, at skole-hjem-samarbejdet foregår i gensidig respekt og 
tillid, og at der er et tillidsfuldt og positivt samarbejde med hjemmene om elevens faglige, sociale 

og personlige udvikling. 

Skole-hjem-samarbejdet består grundlæggende af forældremøder, aftalte samtaler mellem skole 
og hjem, sociale arrangementer samt den løbende mundtlige og skriftlige kontakt. Kontakten 
foregår her primært via Aula, gennem telefon samt ved personlige samtaler. 

 

Skole: 

Forældremøder 

Der afholdes hvert skoleår mindst ét forældremøde. På et skoleårs første forældremøde vælges 

kontaktforældre, og nedenstående punkter kan drøftes: 

 Valg af kontaktforældre (min. 2 personer) 

 Aktiviteter kommende år 

 Trivsel 

 Faglighed 

 Medborgerskab 

 Nævn kontaktforældrenes kontaktperson i skolebestyrelsen 

 Andet 

Kontaktforældre 

På Brøndby Strand Skole lægger vi vægt på et godt samarbejde mellem forældre og skole. Vi ved, 
at et godt socialt miljø blandt børnene har stor positiv effekt på undervisningen og dermed det 

faglige niveau. 

I hver klasse vælges der min. to kontaktforældre på første forældremøde i et skoleår. 

  

Skole-hjem-samtaler 

Der afholdes mindst én skole-hjem-samtale i løbet af skoleåret 

Samtalernes struktur skal være kendt forud for samtalen, så alle parter har samme muligheder for 
at forberede sig. Eleverne deltager i skole-hjem-samtalerne med mindre andet er aftalt mellem 

skole og hjem. Ved samtalerne drøftes både elevens faglige og sociale udvikling samt trivsel. 

Lærer-elev-samtaler kan være udgangspunkt for skole-hjem-samtalerne  

 



SFO/Klub: 

Tabulex 

Ud over at alle pædagoger bruger Intra og herunder forældreintra, så er kontakten til SFO/Klub 
primært via Tabulex – elektronisk ind-/ud checking samt meddelelser mellem hjem og 
SFO/Klub.  Her meldes evt. fravær(ferie og sygdom), ligesom stamkort med telefonnumre og 
øvrige oplysninger holdes vedlige. Adgang til Tabulex kan både fås via pc/tablet og via APP til 

telefonen, oplysninger om dette i afdelingen eller på skolens kontor(indskolingen). 

Forældremøder 

Vi afholder forældremøder i alle SFO afdelinger i maj/juni for nye børn. Her er der mulighed for at 
stille spørgsmål, både i forhold til SFO og 0. klasse, herunder klassedannelser. 

Vi afholder løbende sociale arrangementer i alle afdelinger, hvor der kan være fællesinformationer 
og evt. tema/emne til debat. Det er den enkelte afdeling sammen med ledelsen der vurderer, 
hvilket indhold der skal være på møder og i arrangementer, evt. forældrehenvendelser med forslag 

vil veje tungt. 

Klubben holder møder/arrangementer for 3.kl. forældre i december og april – her vil kommende 
overgang til Klub 1. maj blive forberedt. 

SFO er et fast punkt på dagsordenen på skolebestyrelsesmøder, ligesom SFO leder og 1 
pædagog er faste deltagere. På de månedlige skolebestyrelsesmøder vil det være muligt at 
komme med forslag til evt. emner/temaer – bl.a. på baggrund af evt. forældrehenvendelser eller 
offentlige diskurser. 

Skole-hjem-samtaler 

Det er prioriteret højt, at pædagogerne kan deltage i skole-hjem-samtaler i klasserne. Hvis 
forældre, pædagog/lærer eller ledelse vurderer/ønsker at pædagogen skal deltage, vil dette altid 

ske. 

I SFO/Klub er det til enhver tid muligt at få en trivselssamtale angående ens barn – dette kan 

ønskes af både forældre og pædagoger. 

  

  

 

 

 

 


