
Tema 1: Styrket forældresamarbejde 

og elevinddragelse 

Forældresamarbejde 

• Vi arbejder med retningslinjer for forældresamarbejde (skolebestyrelsen) 

• Bruger forældres forskellige kompetencer i undervisningen 

• Inddrager forældre aktivt omkring ansvar og stillingtagen  

• Vidensdeler omkring UUV-samarbejdet og uddannelsesplaner 

• Elevråd; uddannelse og aktiv deltagelse i skolebestyrelse. 

• Klasselærer; som koordinerende person i det generelle samarbejde. 

Elevinddragelse? 

• Elevråd (stor/mini) + kursus for det store elevråd, fokus på aktiv deltagelse i skolebestyrelse og 

Elevinddragelse i grønt flag og miljøråd 

• Elevrådsrepræsentanter 

• Evaluering 

• Elevsamtaler 

Samarbejde i dagligdagen/undervisningen 

• Rammerne for god trivsel (klassetrivsel, klasseregler) 

• Medbestemmelse på struktur (nye pladser, samarbejdspartnere) 

• Medbestemmelse på proces og indhold i undervisningsforløb  

• Elevinddragelse omkring interesseområder ved års/periode-planlæggelse. 

Styrker 

• Samarbejdet inddrager alle forældrene 

• Samarbejdet er meget koncentreret i forhold til teamets egne børn 

• Forældrerådet bruges aktivt som bindeled til forældregruppen. 

• Giver ejerskab og ansvarlighed 

Kendskab til elevernes forskellige baggrunde er med til at elevinddragelsen også differentieres.  

Ved klare målsætninger bliver elevinddragelsen større og løbende evaluering lettere. Muligheden for øget 

ejerskab til læringen øges ved elevinddragelsen 

Om tre år har forældresamarbejdet fortsæt fokus på de eleveres trivsel og læring, men det sker mere 

fleksibelt. 

• Mulighed for løbende samtaler, mere cafe alle lærere til stede bestemt tidsrum hver uge, det ville 

medføre større fleksibilitet, man har mulighed for at møde alle lærere og få drøftet konkrete ting.  



• Forældre inddrages konkret i udførelsen af rammerne for klassernes trivsel: 

1) deltager i klassemøder, hvor der skal sættes mål for samarbejde og trivselsregler 

2) forældrene kunne klassevis i perioder stå for morgenmad, frokost, snacks til elever 

• Forældrene inddrages i fællesmøder i udskolingen med fokus på erhvervsuddannelserne 

• Forældreinddragelse ved virksomhedsbesøg og etableringen af samme. 

Væsentlig praksis om tre år: 

• Om tre år er eleverne meget mere aktive i forhold til spørgsmål om deres trivsel og undervisning. 

• Vi har udviklet meget mere elev til elev (undervisningsforløb, legepatruljer/mæglerordninger) 

• Vores evalueringskultur er mere i fokus så fælles mål hele tiden er tydelige for eleverne, så de 

nemmere kan sætte personlige mål. 

• Elevsamtalerne, skal kunne forløbe mere fleksibelt. 

• Eleverne skal have medbestemmelse på temavalg, så de får ejerskab til årsplanerne 

 


