Model for skole-hjem-samtaler
Vi ønsker, at kunne tilbyde vores forældre den bedste mulighed for tæt kontakt med skolen i forhold
til børnenes læring og trivsel.
Som forældre har I derfor mulighed for at booke klassens lærere løbende hen over skoleåret. Alle
ordinære skole-hjem-samtaler foregår hver 3. tirsdag fra oktober og frem til sommerferien, i
tidsrummet fra kl. 15.00 til 17.00 og vil vare i ca. 15 minutter. Som udgangspunkt er der mulighed
for én årlig samtale med hver lærer, men er der behov for det, kan der aftales flere. Hvis man
oplever ikke at kunne booke en faglærer, som man gerne vil have en samtale med, så ret venligst
henvendelse til den nærmeste afdelingsleder, som vil hjælpe videre.
0., 1. og 7. årgangs lærerne kan først bookes fra januar. I efteråret afvikles samtalerunde med alle
klassens elever; f.eks. fordelt over to eftermiddage/aftenener. Dette placerer lærerne selv.
Er der behov for en samtale af særlig karakter (fx en bekymringssamtale, netværksmøde eller
andet), aftaler skolen den altid særskilt på et andet tidspunkt.
Tilmeldingen til samtalerne foregår via forældreintra. Som udgangspunkt kan man forvente at få
drøftet elevens faglige standpunkt samt trivsel med læreren. Ønskes et særligt emne drøftet til
samtalen, bedes man skrive til læreren i god tid inden samtalen.
Det vil fremgå af tilmeldingen, hvor på skolen samtalen vil foregå.
Sidste frist for tilmelding til samtalerne er altid tirsdag inden.
FAQ:
Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?
I tilfælde af sygdom gives der hurtigst muligt besked til den/de lærere samtalen skulle være afholdt
med via intra. Er der tale om noget akut opstået, kan der ringes besked til skolens kontor på
76293230.
Hvad så, hvis læreren bliver syg?
I tilfælde af at læreren bliver syg, vil I modtage en besked i intra herom.
Hvad sker der, hvis jeg kommer for sent?
Kommer I for sent, er der mindre tid til samtalen. Samtalerne skubbes ikke, da det giver kø for de
næste forældre.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan komme nogen af tirsdagene overhovedet?
Der vil ikke være mulighed for, at afholde de ordinære samtaler på andre dage.
Det pædagogiske personale kan ikke lave aftaler om ordinære forældresamtaler med jer på andre
tidspunkter.
Har man en problematik i forhold til dette, skal der rettes besked til afdelingslederen, som vil
vurdere hver enkelte henvendelse.
Jeg har glemt mit password til intra.
Ring til kontoret på 76293230 – så hjælper vi dig 

