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Spørgsmål	  1:	  Hvordan	  samarbejder	  I	  med	  forældrene?	  
-‐ Vi	  samarbejder	  med	  forældrene	  via	  Intra,	  skolehjemsamtaler-‐>	  altså	  via	  dialog	  træffes	  de	  

nødvendige	  aftaler.	  
-‐ En	  høj	  grad	  af	  forældredeltagelse	  i	  daglig	  virksomhed.	  Daglig	  dialog	  i	  indskolingen.	  Vi	  er	  ty-‐

delige	  som	  fagfolk.	  
-‐ Daglig	  dialog	  med	  de	  fleste	  forældre	  i	  0.og	  1.klasse	  (fritid)	  
-‐ Synlig	  dokumentation	  om	  det	  daglige	  arbejde	  for	  børn	  og	  forældre	  
-‐ Der	  er	  ikke	  specielt	  fokus	  på	  forældresamarbejde 	  
-‐ Viser	  elevernes	  arbejde	  til	  udstillinger,	  hvor	  forældrene	  ser	  og	  hører	  om	  arbejdet	  i	  klassen.	  	  

	  
Spørgsmål	  2:	  Hvordan	  arbejder	  I	  med	  elevindragelse?	  

-‐ Børnene	  er	  delvist	  medansvarlige	  for	  udvælgelse	  af	  pensum.	  
-‐ Vi	  giver	  plads	  til	  det	  enkelte	  barn	  omkring	  "deres"	  læring.	  
-‐ Der	  arbejdes	  med	  elevindragelse	  på	  daglig	  basis	  
-‐ Elevråd	  både	  for	  store	  og	  små	  børn,	  med	  deltagelse	  i	  skolebestyrelsen	  for	  de	  store.	  
-‐ Elevsamtaler.	  
-‐ Vi	  styrker	  børnenes	  logisk,	  kreative	  kompetencer	  ved	  selvvalgte	  aktiviteter.	  
-‐ Er	  bevidste	  om	  at	  der	  skal	  skabes	  mulighed	  for	  selvvalgte	  aktiviteter.	  
-‐ Vi	  spørger	  børnene	  om	  deres	  behov	  

	  
Spørgsmål	  3:	  Hvad	  kendetegner	  jeres	  forældresamarbejde?	  

-‐ En	  styrke	  er	  at	  der	  er	  engageret	  personale	  og	  forældre.	  Størstedelen	  af	  børn	  og	  forældre	  er	  
ressourcestærke.	  

-‐ En	  god	  kultur	  og	  engagement	  
-‐ Der	  er	  gensidig	  tillid	  og	  åbenhed	  imellem	  skole	  og	  forældre.	  
-‐ En	  svaghed	  er	  at	  vi	  mangler	  en	  fælles	  procedure	  for	  hvordan	  vi	  modtager	  tosprogede	  børn.	  
-‐ Klare	  rammer	  for	  forældreforpligtelse.	  
-‐ Vi	  bruger	  forældrene	  som	  sparringspartner	  

	  
Spørgsmål	  4:	  Hvad	  kendetegner	  arbejdet	  med	  elevinddragelse?	  

-‐ En	  stor	  børneindragelse	  styrker	  hele	  gruppen.	  
-‐ Svagheden	  ved	  elevinddragelse	  er	  tidsforbruget.	  
-‐ Daglig	  dialog	  mellem	  voksen/elev	  og	  elev/elev	  fx	  ved	  legepatruljen,	  når	  de	  lidt	  større	  børn	  

tager	  ansvar	  for	  de	  mindre	  børn.	  
-‐ I	  timerne	  inddrages	  de	  i	  forskellige	  valg	  f.eks.	  emnevalg,	  gruppefordeling,	  fremlæggelses-‐

metoder.	  
	  
Spørgsmål	  5:	  Hvad	  er	  jeres	  vision	  for	  forældresamarbejdet?	  

-‐ Der	  er	  god	  kultur	  for	  forældresamarbejde.	  
-‐ Det	  næste	  skridt	  er	  at	  forældrene	  skal	  være	  en	  del	  af	  Mosedeskolens	  kommende	  forældre-‐

kompetencebank.	  
-‐ Oprettelse	  og	  opdatering	  af	  facts	  om	  skolen	  og	  forældresamarbejde.	  
-‐ Dynamisk	  kommunikation	  mellem	  forældre	  og	  skolens	  pædagogiske	  personale.	  
-‐ At	  få	  synliggjort	  forældrenes	  rolle	  og	  ansvar	  i	  elevens	  læringsproces,	  således	  at	  skole	  og	  

hjem	  får	  det	  optimale	  ud	  af	  det	  gensidige	  forpligtende	  samarbejdet	  omkring	  den	  enkelte	  
elev,	  hold	  og/eller	  klasse.	  
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Spørgsmål	  6:	  Hvad	  er	  jeres	  vision	  for	  elevinddragelsen?	  
-‐ Vores	  vision	  er	  at	  børnene	  inddrages	  i	  forhold	  til	  deres	  mål,	  kunnen	  og	  formåen.	  	  
-‐ Brug	  af	  digitale	  medier.	  
-‐ Spot	  et	  talent	  –	  jf.	  skolens	  talentstrategi.	  
-‐ Børn	  vælger	  sig	  ind	  på	  temaer,	  der	  interesserer	  dem,	  f.eks.	  i	  emneuger.	  
-‐ Vi	  skal	  arbejde	  med	  at	  implementere	  elevsamtaler	  og	  læringslogbøger,	  som	  primære	  ar-‐

bejdsredskaber	  til	  at	  øge	  den	  enkelte	  elevs	  motivation	  og	  interesse	  i	  egen	  læringsproces.	  
-‐ Det	  skal	  være	  tydeligt	  for	  elev,	  hvad	  status	  er	  og,	  hvor	  han/hun	  er	  på	  vej	  hen.	  	  
-‐ Logbogen	  skal	  være	  tilgængelig	  for	  forældrene,	  så	  de	  nemmere	  kan	  følge	  med	  og	  være	  

nærværende.	  
-‐ For	  at	  kunne	  arbejde	  mere	  målrettet	  med	  den	  enkelte,	  kan	  vi	  med	  fordel	  arbejde	  med	  

holddeling,	  det	  skulle	  gerne	  øge	  muligheden	  for	  at	  tilgodese,	  elevernes	  forskellige	  lærings-‐
stile	  i	  højere	  grad.	  	  

-‐ Eleverne	  skal	  kunne	  bruge	  hinanden	  som	  sparringspartnere,	  bl.a.	  ved	  at	  aftale	  rammerne	  
for	  det	  gode	  teamsarbejde.	  

-‐ Ved	  at	  have	  venskabsklasser	  og	  legepatruje	  bliver	  eleverne	  inddraget	  i	  skolens	  sociale	  net-‐
værk.	  Det	  forbygger	  mobning	  og	  giver	  eleverne	  medansvar	  for	  trivslen	  i	  skolen.	  De	  lidt	  
større	  børn	  passer	  på	  de	  mindre	  børn.	  
	  

Spørgsmål	  7:	  Hvordan	  vil	  i	  konkret	  arbejde	  videre	  med	  at	  udvikle	  og	  øge	  forældresamarbejdet	  og	  
elevinddragelsen?	  

-‐ Øget	  synlighed	  og	  kommunikation	  om	  mål	  og	  veje.	  
-‐ Arbejdsgruppe/tænketank	  nedsættes	  med	  en	  repræsentant	  fra	  ledelsen	  og	  skolebestyrel-‐

sen	  
-‐ Målrette	  elevinddragelse	  i	  kommende	  projekter	  bl.a.	  via	  elevrådet	  –	  både	  det	  store	  og	  det	  

lille.	  
	  
Der	  skal	  formuleres	  en	  velkomstpjece	  til	  alle	  nye	  forældre	  omhandlende:	  

-‐ det	  praktiske	  som	  går	  forud	  for	  en	  god	  skoledag	  altså	  mad,	  sov,	  tryghed,	  lektielæsning,	  styr	  
på	  tasken	  mm.	  

-‐ Det	  sociale	  –	  hvordan	  kan	  man	  som	  forældre	  bidrage	  til	  og	  arbejde	  med	  det	  sociale	  ele-‐
ment	  i	  en	  skoledag?	  Hvad	  gør	  man	  f.eks.,	  hvis	  ens	  barn	  mistrives?	  

-‐ Det	  faglige	  –	  hvordan	  kan	  man	  støtte	  sit	  barn?	  Hvilke	  muligheder	  er	  der	  for	  hjælp?	  Gode	  
studie/lektievaner.	  	  

Denne	  pjece	  skal	  følges	  op	  af	  et	  cafemøde,	  hvor	  pjecens	  indhold	  eksemplificeres	  og	  diskuteres.	  
Det	  er	  vigtigt,	  at	  vi	  som	  skole	  får	  en	  klar	  praksis	  omkring	  kommunikationsmulighederne	  og	  
formerne	  mellem	  skole	  og	  hjem,	  så	  alle	  kender	  mulighederne	  og	  retningslinjerne.	  Her	  tænkes	  
også	  på	  skolehjemsamtaler,	  forældremøder	  samt	  nogle	  flere	  faste	  arrangementer,	  hvor	  foræl-‐
dre	  og	  familie	  kommer	  over	  og	  deltager	  i	  skolens	  liv.	  

	  
	  
	  
	  


