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Princip for samarbejde mellem skole og hjem
På Amagerskolen er det vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet.
Klasselæreren er den primære kontakt mellem skole og hjem.
På Amagerskolen afholdes der ikke specielle åbent-hus-arrangementer. Til gengæld er du altid
velkommen på skolen. Af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse opfordres du til, at melde din
ankomst til klassens lærere – gerne via SkoleIntra.
Forældremøder og forældreråd:
•

•
•
•

Teamets lærere indkalder sammen med forældrerådet til forældremøder. Dagsorden udarbejdes af
forældrerådet i samarbejde med teamets lærere.
Ved første forældremøde i 0. klasse, samt ved overgang til 7. klasse planlægger lærerteamet mødet.
På første forældremøde vælges et forældreråd, som anbefales at bestå af mindst tre børns forældre
pr. klasse.
Forældrerådet er aktiv i formidling af samarbejdet mellem forældrene og skolen, samt i dialogen
forældrene imellem.
Forældrerådet er sparringspartner for årgangens lærerteam i skole-hjem-samarbejdet.

Skolebestyrelsens samarbejde med forældrerådene:
•

•

Skolebestyrelsen og ledelsen indkalder forældrerådene til to møder i skoleåret. Første møde
afholdes inden efterårsferien, hvor forældrerådene orienteres om opgaver og samarbejdspartnere.
Andet møde afholdes inden sommerferien, hvor skoleåret evalueres.
Alle klasser tildeles kontaktpersoner i skolebestyrelsen, som deltager i forældremøder på
opfordring af forældrerådet.

•
Skole-hjem-samtaler:
•
•
•
•

Skole-hjem-samtaler afholdes 2 gange om året, som udgangspunkt inden udgangen af
november og april, hvor forældre har mulighed for at tilmelde sig via ForældreIntra.
Der skal foreligge en dagsorden til hvert møde, alle samtaler tager udgangspunkt i uddrag fra
de individuelle elevplaner.
Forældrene kan, hvis de ønsker det, komme med punkter til møderne.
Udover skole-hjem-samtaler tilbyder skolen cafésamtaler, se princip
https://amagerskolen.skoleporten.dk/sp/file/bff7790a-a731-4b6e-97d9-52eba19f000c
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Kommunikation mellem skole og hjem:
Forældre er til enhver tid velkomne til at kontakte skolen.
Telefonisk kontakt foregår inden for den almindelige åbningstid.
Hvis en familie vurderer, at der er akut behov for at orientere skolen, kan skolens ledelse kontaktes.
Åbningstid og telefonnumre findes på skolens hjemmeside: www.amagerskolen.dk
Skriftlig kontakt til personalet foregår via ForældreIntra. Personalet tjekker beskeder mindst én gang
dagligt på skoledage. Som forældre kan du forvente svar i løbet af 2-4 skoledage afhængig af
henvendelsens karakter.
Al skriftlig information i form af meddelelser, indkaldelser mm. fra skolen sendes via ForældreIntra til
forældre med forældremyndighed eller personer med værge-forpligtelser.

Godkendt af bestyrelsen 27. februar 2018

