
Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse 

Læring fagligt som socialt 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

     
     
Vision Læring fagligt som socialt: 

innovationsdage - samarbejdet om disse dage skulle udvides .... Parallellægning  
Parallellægning  
at få andre ind udefra 
der sker for lidt på skolen for De store. En kæmpe mulighed for at skabe nye muligheder for eleverne. At give elevenre 
noget andet, så de gider være her.  
Galla, lejrskoler, ud af huset baserede aktiviteter,  
begrænsede ressourcer. Lærere føler sig begrænsede i hvad man kan 
Elevrådet vil meget gerne inddrages.  
At gide eleverne. 
at uddelegere fx forældreråd. 
at være på forkant med nye ting ikke blive ved med at køre i samme skure 
de fysiske rammer. At finde et campus-miljø. At skabe sit sted.  
At tage eleverne alvorligt i forhold til de fysiske rammer. ejerskabet.  
elever medinddrages rigtig meget i forhold til mål og læring. At være med til studere og skabe sin dag 
At lave et ungdomsmiljø for 8. og 9. klasse - at åbne gymnastiksalen fx. At være fedt og lidt voksent 
Eget budget for at kunne noget andet end i de mindre klasser. Campus-miljø 
Inddrage eksterne fx håndværksmestre 
At kunne skabe holddeling 
 

Handling Læring fagligt som socialt: 

Elev- og Forældreinddragelse i forhold til sociale ting. Uddelegering 
Holddeling 
Skolebestyrelse og forældreansvar. Hvad forventes fra skolen og skolebestyrelse 

Innovationsdage – flere.  
Parallellægninger 
Ungdomsmiljø 
Elevernes medbestemmelse fx i forhold til fysiske rammer. 
 

Beslutning Læring fagligt som socialt: 

 
 
 
 

 

  



Og når beslutningen er taget, så udfylder vi lige dette: 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

     
     
     
 

Styrket forældresamarbejde 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

     
     
 

Vision Styrket forældresamarbejde: 

En hel del kan ses under punkterne Understøttende undervisning, Åben skole og Læring fagligt som socialt. 
Hvad gør vi nu?: God skolebestyrelse , som er lydhøre 
Tydelighed i samarbejdet - rammerne, der er givet. 
Teamet enige om forventninger og skolen. Ros, samarbejde, ris hører vi her og til hinanden. Tydelige retningslinjer 
Forældremøder – ny form 
Skolebestyrelsens arbejde med forældreråd og deres indhold 
At række en hånd anerkendende kommunikation 
Netværksmøder  
 

Handling styrket forældresamarbejde: 

Forældre med i morgentimer til læsning 
Forældre i undervisningen - som elev. Læreranerkendelse 

De uengagerede elever. Hvordan engageres de? 
(at finde den røde tråd, så engagementet kommer) 
Den åbne skole i samfundet. Skolen i Tune og ikke omvendt. 
Samarbejde med klubben  
Mentorordning 
Et bedre forældresamarbejde: den åbne skole, traditioner på bestemte tidspunkter 
At bruge forældrene som en ressource - lærere skal ikke barrikadere sig bag en dør 
 

  



Beslutning styrket forældresamarbejde: 

 
 
 
 

Og når beslutningen er taget, så udfylder vi lige dette: 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

     
     
     
 

Elevinddragelse: 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

     
     
 

Vision Elevinddragelse: 

IPads 
Valgfri eftermiddag på SFO 
Klasser oG kedeligt at gå i SFO - børnemøder 
ElevrådsarbEjdet. 
Konflikthåndtering 
Elevsamtale og mål 
At elevinddragelse for st skabe dynamik 
Mål for inddragelse. Læreren er den fagprofessionelle 
Inkluderende miljøer. Sociale samtaler/sociale historier 
 

Handling Elevinddragelse: 

De uengagerede elever. Hvordan engageres de? 
Den åbne skole i samfundet. Skolen i Tune og ikke omvendt 
Samarbejde med klubben  
Mentorordning 
 

  



Beslutning Elevinddragelse: 

 
 
 
 

Og når beslutningen er taget, så udfylder vi lige dette: 

Status: 
 

Vurdering af 
nuværende 
praksis 

Visioner  Handleplan – 
hvad vil 
videreudvikle? 
 
Herunder:  
Opfølgning 
Tovholder 

Succeskriterier  
 
 

     
     
     
 

 


