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”Styrket forældresamarbejde- og elevinddragelse”  

Damagerskolens arbejde med skolereformen  

 

FASE A Praksis   

Eksempler på hvordan samarbejder vi med forældrene. 

 Vi holder forældremøder 

 Laver kulturelle aftenarrangementer (teaterforestillinger m.m.) 

 Opbygger en kultur med forældre, hvor det er legitimt at ringe til lærerene privat, hvis der er ting, der 

skal snakkes om.  

 Inviterer forældre til at komme i hverdagen og se skolens virkelighed.  

 Forældre laver selv hytteture for klassen og forældrefest. 

 Vi er altid parate til komme på forældrerådsmøderne, hvis forældrene har ønske om det. 

 I 0. klasse SKAL forældrene komme på besøg én dag.  

 4. klasserne har ikke den sædvanlige gennemgang af årsplaner på forældremødet. De sætter fx 

fokus på at snakke om Facebook, mobiler, makeup og børneopdragelse generelt. Det er holdninger, 

der bliver diskuteret. De prioriterer også at få grin og latter med. Fx ved at lave” quiz og byt”- leg 

med forældrene. Når forældre har grinet sammen, kan de bedre samarbejde og løse konflikter i 

dagligdagen. 

Eksempler på hvordan arbejder vi med elevinddragelse. 

 Vi har tre elevråd, for de yngste, mellemtrinnnet og overbygningen, med hver deres kontaktlærer. 

 I 10. bliver elevrådet afholdt med Leon og eleverne føler sig taget alvorligt. 

 I 10. laver eleverne Facebook sider med faglige/social information. 

 It-platforme er gode til den hurtige, nærværende elevkontakt. 

 Nogle 10. klasselærere udleverer også deres private telefonnumre til eleverne. 

 I 10. skal elever og forældre sammen med lærere lave en uddannelsesplan A og B. Dette kræver en 

del af alle parter at få disse planer i hus. 

 I nogle klasser har eleverne personlige logbøger, hvor progressionen i læringen synliggøres for 

eleverne. 

 I klassens tid arbejder vi med at lære eleverne at løse konflikter og snakke sammen om 

gode/dårlige ting, ved ugen der gik. Nogle har en ”Ris og Ros” postkasse, hvor eleverne lægger 

deres punker til klassens tid ned i. 

 Vi har en skraldepatrulje i nogle klasser, hvor børn med glæde agerer skraldemænd og samler 

affald ind ude i skolegården. 

FASE B Analyse 

Hvad kendetegner vores forældresamarbejde? 

 Praksis er meget varierende i forhold til hvilke lærere eleverne har. Fx er der mange forskellige 

holdninger til at udlevere privat telefonnummer og til brugen af FI og mail. 

 Forældre synes, det er underligt, at det er så forskelligt fra klasse til klasse. 

 Lærere har forskellige privatsfære. Ikke alle synes, det er ok, at forældre ringer for at få forklaret 

lektier. 

Hvad kendetegner arbejdet med elevinddragelse? 
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 Den er afhængig af, hvilke lærere eleverne har.  

FASE C Praksis som vi vil udvikle 

 Vi har en pamflet omkring gensidige forventninger. Den vil vi gerne have revidere. 

  Hvis vi gjorde det til et ”must”, at forældrene skulle på besøg én gang hvert skolår, så ville 

forståelsen for fx inklusion blive bedre. 

 It-platforme er gode til øget forældreinddragelse. Fx kan eleverne have til opgave at lave en ”ugen 

der gik” video og lægge den ud på internettet til forældrene. 

 It-platforme som kommunikation mellem lærer-elev er fremtiden. Ligesom i 10. klasse. Eleverne kan 

også have til opgave at lægge lektierne ud til fælles download fx via showbie. 

 Skolen har besluttet, at vi vil uddanne elever til at være legepaltuljer for de små elever. Det er SFO 

der uddanner og står for opgaven. SFO-personalet vil også være legepatrulje. 

 Vi kan lave andre initiativer a la skraldepatruljen, hvor elever bliver ansvarliggjort for de fysiske 

rammer.  

 Vi kan lave ”venskabsklasser” mellem store og små klasser. Fx har 0. klasserne og en 6. klasse 

arbejdet sammen, hvor 0 klasseeleverne digter en historie og de store elever skal skrive den ind på 

computer. 

 Vi vil også gerne give elevråd større ansvar for at være med udvikle skolens demokratiske praksis. 


