
 

 

 
Styrket foræ ldresamarbejde 

 
Vi mener at man må skelne mellem inddragelse og forældresamarbejde, idet inddragelse 
rummer det nedenstående og forældresamarbejde bærer mere præg af kommunikation på 
et udelukkende informativt niveau. 
 
Definition: "Inddragelse" 
Give medansvar 
Give medindflydelse 
Bidrage med kompetencer 
Sparring mellem forældre og lærere 
Forældre som medaktører 
Engagere forældrene i skolens liv 
Elevens oplevelse af reel kontinuitet mellem skole og hjem 
 
Hvad gør vi nu? 
Dialogudvalg 
Opsætte faglige mål til skolehjem (nogle) 
Skolebestyrelsen 
Klasserådsmøder 
Forældrene inddrages primært i det sociale liv udenfor skoletiden 
SMS-tjeneste 
Folder til forventningsafstemning  
 
 
Foræ ldresamarbejde: 
Rutineprægede skolehjem-samtaler 
Forældremøder 
 
 
Udviklingspunkter: 
At skolen bliver mere tydelig omkring, hvilke forventninger de har til forældrene 
Skolehjem som et ligeværdigt sparringsmøde med eleven i centrum.  
At lærerne anerkender forældrene som eksperter på deres felt.  
At lærerne forholder sig mere åbne og imødekommende til skolehjem-dagsordenen. 
Hvilket forudsætter en drøftelse af, hvad der skal på dagsordenen. 
Større fokus på det fælles mål: at gøre eleverne parate til livet. 
At anskue forældrene som positive medaktører istedet for modstandere; 
vi er hver især eksperter omkring børnene på hver vores område. 
Konkretisere forældrenes forældreansvar og tydeliggøre konsekvenserne af deres valg, 
f.eks. at lade deres børn møde uforberedte til timerne. 
Inddrage forældres faglige kompetencer, fx i forbindelse med arbejdsmarkedsorientering. 
Oprette en "forældrebank", hvor de skriver, hvad de kan bidrage med. 
  



 

 

Udfordringen i forhold til at nå disse punkter ligger i, at det kræver en kulturændring på 
skolen. At lærerne tør inddragelsen. 
Lektiecafe: 
Åben dør: hvor lærer og forældre kan mødes og drøfte en aktuel situation.  
 
 

Elevinddragelse 
 
Det gør vi nu: 
At eleverne kan se deres egen læringsproces 
Medforfatter på elevplan 
Porteføljefremvisning 
Egenvurdering og målsætning 
Reflektere i fællesskab 
 
Analyse: 
Inddragelse og motivation forudsætter hinanden 
Elevinddragelse er forudsætningen for ejerskab 
Medbestemmelse: En balancegang, fagligheden må ikke gå af fløjten. 
Inddragelsen skal øge læringen 
Kræver meget af eleverne og læreren. Kaosnavigation 
Læreren som facilitator. (Læreren som magneten under metalsplinterne) 
Øget fokus på elevernes forskellige behov og evne til at vurdere egne behov 
 
 
Udviklingspunkter: 
Udviklingen går i retning af mere elektronisk undervisning derfor ser vi den fysiske 
portefølje erstattet af elektronisk portefølje på Showbie. Oplagt når alle elever har egen 
IPad. 
At se eleven som en relevant bidragsyder til at kunne vurdere hvordan, hvor og hvornår 
lærernes kompetencer skal bruges. 
Læreren som tovholder for elevens faglige udvikling 
Synlige mål er essentielle. Vi er i mål når..... 
Elevplanen: at formulere målene i et sprog så eleverne kan forstå dem. 
Kan elevinddragelsen kobles med talentstrategien? 
At anerkende elevernes kompetencer til at udvide læringsrummet via forskellige tilgange. 
 
 
 
 
 
 


