
TEMA: Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse 
 

Status: (hvad gør vi nu) 

Elevråd, processen omkring at blive enige. Demokrati. 

Daglig kontakt mellem skole-hjem i kontaktbøger. 

Ekstra kontakt via telefon til hjemmet ved behov. 

"Moment Diary" på iPad – mulighed for dagligt at skrive og sende billeder og videoklip mellem 

skole og hjem. 

Nyhedsbrev. 

Hjemmebesøg efter behov.  

Sætter tid af til forældre, når de afleverer og henter. 

Brug af forældreintra. 

Elevkonferencer, netværksmøder og forældremøder. Deltagelse af andre relevante faggrupper ved 

møderne. 

Eleverne har medbestemmelse, f.eks. valgmuligheder i forbindelse med SFO og skoledel og 

omkring klasseregler. Vi fører samtaler omkring det sociale og faglige.  

Valgfag på skema. Anerkendelse også af dem, der ikke har noget sprog. 

Mandagsmøde med elev for at være på forkant med hans situation. 

Ture ud af huset - eleverne bestemmer, hvorhen eller hvilke dyr, de skal se i Zoo. 

Eleverne bliver indraget i de praktiske ting.  

Klassefest og andre arrangementer i klasserne eller på hele skolen med og uden forældre. 

Skolebestyrelse, 3 årlig møder. 

Kurser målrettet forældre. 

Skolestart og dimension (med morgenmad). 

 

Kendetegn: (hvorfor gør vi som vi gør?) 

Medbestemmelse giver motivation, ejerskab og udvikling. 

Forældresamarbejdet er essentielt. Vi skal se på hele barnet. Dårligt samarbejde påvirker barnet 

negativt. 

Hele barnets netværk er vigtigt. Fælles forståelse for barnet og mange øjne giver mere indsigt. 

Det er godt at give mulighed for netværk mellem forældrene. 

Barnets tarv er det vigtigste. Det er vigtigt, at vi er på forkant med både de gode og dårlige ting, 

barnet har med sig.  

Med et godt forældresamarbejde får vi et indblik i forældrenes ressourcer, og derved kan vi bedst 

støtte og rådgive dem. 

 

Børnene skal føle, at alle er lige meget værd. At man anerkender barnet udfra det, det formår. De 

må aldrig tvivle på vores intentioner. Tilliden er meget vigtig. Eleverne skal vide, at hvis vi laver en 

aftale, så holder vi den. 

 

 

Visionen: (drømme om det vi godt kunne tænke os) 

At have en tættere relation til forældrene. Se dem mere i dagligdagen. 

Større tillid og tryghed mellem forældre og personale. 



At forældrene føler ejerskab omkring skolen og derved kommer med flere initiativer. Måske har de 

lyst til at låne skolen til et arrangement. 

At de elever, der formår det, kan være med til at indrette lokalerne/deres plads i klassen. 

At børnene frit kan vælge, hvad de har lyst til at lave. Værksteder til både læring og leg. 

At børnene kan mødes individuelt i forhold til deres læringsstil. 

At forældrene viser større interesse for at melde tilbage om, hvad eleverne laver i deres fritid. Og 

hvis det er forældre, der har det svært, kunne vi hjælpe og støtte op omkring dem (hjælpemidler). 

At alle forældre kom til vores sociale arrangementer, som der skulle være flere af. 

Flere forældre skulle byde ind med noget, f.eks. fortælle om deres job.  

Erfarings udveksling forældre imellem og mellem personale og forældre. Fælles 

forældre/personale kursus. 

Større indsigt i de andre børn på skolen. Vigtigt, at vi alle kender de forskellige strategier omkring 
et barn, der har nogle negative udfordringer. 
Daglige historier på forældreintra samt billeder/video. Bla. for at styrke barnet og den unges 
kommunikation med forældrene. 
Styrke medbestemmelsen, selvstændigheden, selvindsigten og motivationen. 
Ved "Scenen er din": Forældre bidrager med det de kan (de skal ikke optræde): f.eks. 
lysopsætning, kaffe, kostumer… 
Flere netværksmøder 
Forældrekurser, fælles indsigt. Fælles kurser. Lige fra sanseintegration til seksualitet. 
Reel tid til ugentlige elevsamtaler 
 
Handling: (realistiske mål) 
At børnene kan være med til at indrette deres rum. 
Valgfag i en kort eller længere periode i en klasse eller på tværs af klasserne. 
Eftermiddagskaffe/åbent hus for forældre en gang om måneden kl. 15-16. Måske et fælles 
værksted omkring snobrød, billedkunst, el.lign, hvor forældrene deltager. Måske kan det 
arrangeres af forældre. 
Forældre/personale kursus. Forældreintra skal bruges mere og udviklet.  
Forældre skal være indraget i samarbejdet omkring udskoling. 
Elevrådet fortsætter det gode arbejde. 
Kompentenceløft.               
At være mere præcise omkring børnenes situation til elevkonferencerne. Der kunne være et punkt, 
der hedder: "Hvor ser I jeres barn om 3 år?" 
Planlægge besøg ved de 2-3 kommunale instanser, som kan blive væsentlige i fremtiden. 
At arbejde med handicapforståelse i forbindelse med social træning. Hvad er barnet god til, hvad 
er udfordringerne? Vigtigt at inddrage forældrene og deres udmeldinger til børnene. 
Invitere andre til f.eks. ungdomsfester. F.eks. Damagerskolen. Hyre band fra Ishøj 
produktionsskole. 


