
Tema 1: Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse 

  

Fase A: Praksis som I ser den nu 

  

Spørgsmål 1: Hvordan samarbejder I med forældrene 

 

• Forældremøder 

• Familieklasse  

• Skole/hjemsamtaler 

• Netværksmøder 

• Projekt ”Skulk” 

• Skoleintra 

• Forældrekurser 

• Hjemmebesøg 

• Forældre med i undervisningen 

• Madklub 

• Forskønnelsesdage 

• Julefest 

• Loppemarked 

• Gymnastikopvisning 

• Cafedage 

• Samarbejde med Hundige Nord. 

• Tilbud om træning for far/søn. 

  

Vi har en mangfoldig forældregruppe, som har meget forskellige forudsætninger for at indgå i et samarbejde. Flere forældre betragter 

skolens område som lærernes og hjemmets område som forældrenes. Der skal derfor i forældresamarbejdet tages højde for de 

kulturelle forskelle. Der skal ligeledes tages højde for den sproglige barriere. 

  

Vi har især fokus på, hvordan vi bedst får forældrene i tale, og hvordan forældrene kan få kendskab til skolen, og vi kan få større 

kendskab til forældrene således at samarbejdet udvides. 

  

Arenaskolen er med i ”Task Force, lav en plan for undervisning af tosprogede elever”, hvor vi bl.a. har valgt at arbejde med 

forældresamarbejde.  

  

Vi har ligeledes arbejdet med, hvordan vi kan gøre årsplanerne mere konkrete ved at vise, hvordan årsplanen udmøntes i praksis i 

klassen, i faglokalerne i stedet for at tale om den. Desuden har vi talt om, hvordan man skaber ligeværd i forhold til forældrene med en 

anden etnisk baggrund, og hvordan vi får forældrene til at snakke/arbejde sammen. Vi har sat fokus på, hvordan man som forældre kan 

hjælpe sit barn med at lave lektier, når man ikke taler dansk. 

  

  

Spørgsmål 2: Hvordan arbejder I med elevinddragelse? 

 

• Elevplaner  

• Elevsamtaler 

• Genrepædagogik 

• CL 

• Elevråd 

• Gameboosters 

• Legepatrulje 

• Miniguider 

• Camp True North 

• Den gyldne Arena 

   

Der bliver sat konkrete mål op for eleverne og der laves opfølgning i forhold til fastsættelse af nye mål. Eleverne evalueres og får tilbage 

meldinger på forskellige måder alt efter undervisningens indhold. 

  

 Fase B Analyse og vurdering 

   

Alle forældre kan gøre en forskel i forhold til deres barns skolegang, derfor er det vigtigt at forældrene betragtes som en ressource. 

Derfor skal forældrene guides til at involvere sig i deres barns skolegang for at understøtte deres læring. 

  



  

  

Forældrene skal vide noget om den daglige skolegang, deltage i forældremøder og sociale arrangementer. Det er væsentligt, at der 

fokuseres på kommunikationen mellem skole og hjem og at skolen forventningsafstemmer med forældrene, således at forældrene i 

praksis ved, hvad der forventes af dem og omvendt. 

  

Vi har nogle forældre, som af vidt forskellige grunde er meget opsat på, at deres børns skolegang bliver så god som muligt. En del af 

forældrene vil meget gerne støtte op om deres børns uddannelse, de ved bare ikke, hvordan de skal gøre det. Her er vi som skole 

meget opmærksom på, hvordan vi kan udnytte det potentiale, som forældrene besidder. 

  

 

Spørgsmål 4: Hvad kendetegner arbejdet med elevinddragelse 

  

Vi arbejder med at eleverne skal udvikle deres sociale kompetencer og færdigheder. De skal styrke kendskabet til sig selv og lære at 

fastholde personlige mål, således at de får udnyttet deres potentiale bedst muligt. Det giver eleverne en bedre mulighed for kvalificeret 

at være med til formuleringen af læringsmål, evaluering med mere. Målet med inddragelse af eleverne er størst mulig læring, så flest 

muligt ender med at tage en ungdomsuddannelse. 

  

Nogen af vores elever, ikke alle, er påvirket af, at deres forældre ikke kender særlig meget til den danske folkeskole ej heller til selve 

uddannelsessystemet efter folkeskolen. Derfor er det vigtigt for os at eleverne får så stor selvindsigt som muligt, så de sidenhen træffer 

et kvalificeret valg. 

  

Fase C Praksis som I vil udvikle 

  

  

Spørgsmål 5: Hvad er jeres vision for forældresamarbejdet? 

  

Vores vision for forældresamarbejdet er, at vi gennem vores forskellige tiltag, får en forældregrupper, som har meget stor tillid til, at det 

vi gør, er det bedste for deres børn. Det bedste for børnene er, i mange forældres øjne, at deres børn kommer i gang med en 

ungdomsuddannelse og gennemfører den. 

  

Vores familieklasse er en gruppe på ca. 6 elever, som går i skole 1 gang om ugen sammen med deres forældre. Her bliver der lavet 

mål, som efterfølgende skal arbejdes med i klassen, og som derefter evalueres i familieklassen. Dette koncept vil vi gerne udvikle, så vi 

har en klasse i indskolingen på mellemtrinnet og i overbygningen.  

  

Vores vision er ligeledes at Arenaskolen skal være et kulturelt samlingssted for Nord området, så man bruger skolen som en naturlig del 

af hverdagen i tæt samarbejde med andre interessenter. For tiden har vi madklub, hvor forældre, elever og lærere spiser sammen ca. 5 

gange om året. Dette kunne udvikles så man lavede andet end at spise sammen eventuelt sammen med SFOen, som har kulturaftner. 

  

Vi ser også et potentiale i vores kantine, hvor forældre og kunne inddrages på forskellige måder. 

  

Vores forældre er internationale. De kan mange sprog og kender andre lande end Danmark. Dette kunne være en ressource man 

udnyttede i forhold til besøg i andre lande, praktik for de store elever, venskabsklasser udveksling eventuelt via Comenius. 

  

Visionen er ligeledes, at vi laver så gode faglige resultater, og der foregår så mange spændende ting f.eks. eliteidrætsklasse, 

talentstrategi m.m. på skolen, at andre i hele kommunen tiltrækkes. Vi satser på at vores forældre, børn og unge kan gå forrest i forhold 

til, hvordan vi skal have respekt for hinandens forskelligheder.  

  

  

Spørgsmål 6: Hvad er jeres vision for elevinddragelse. 

  

Vi har om 3 år nogle elever, som er mere målrettede og bedre til at træffe beslutninger, som er realistiske og elever, som får mere støtte 

af deres forældre, fordi forældrene har fået et større kendskab til folkeskolen og ungdomsuddannelserne. 

  

Eleverne er om 3 år mere inddraget i, hvad der skal foregå i f.eks.” den understøttende undervisning”, valgfag m.m. 

  

Der arbejdes mere på tværs af skolerne, så eleverne kan vælge sport på Arenaskolen, science på Kroggårdsskolen osv. 

  

Vi får højnet respekten for nogen af vores elevernes sproglige og kulturelle kompetencer og derved også giver vores etniske danske 

elever muligheder for at være med i et internationalt miljø. 

  



  

  

Spørgsmål 7: Hvordan vil I konkret arbejde videre med at udvikle og øge forældresamarbejdet og elevinddragelse. 

  

• Igangsætte flere familieklasser 

• Udvikle forældremøderne til at blive mere konkrete 

• Arbejde på at forældrene taler mere sammen. 

• Opstart af Kantinen med forældre og elev inddragelse 

• Flere elever og lærere på kursus i ”Camp True North” 

• Udvikle valghold med indflydelse af elevønsker 

• Sætte gang i eliteklassen 

 


