Det gode samarbejde
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Velkommen til et forpligtende
fællesskab
Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig
forudsætning for, at jeres barn og vores elev får en god
skolegang.
Vi har et fælles ansvar for, at samarbejdet fungerer og på
Østerhåbskolen, har vi defineret nogle klare forventninger til
hinanden i samarbejdet, som du kan læse i denne folder.
På forhånd tak for godt samarbejde og god dialog om vores
fælles skole.
Med venlig hilsen
Charlotte Kærsaa
Skoleleder
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Vi forventer af børnene/eleverne:
 At de er undervisningsparate og følger personalets anvisninger
 At de er opdraget til at tage hensyn til andre
 At de tiltaler alle ansatte på skolen - lærere, pædagoger,
servicemedarbejdere, rengøringspersonale, kontorpersonale,
ledelse etc. - i en høflig omgangstone

 At de tiltaler andre elever høfligt og i et pænt sprog
 At de behandler hinanden og de voksne ordentligt og med respekt
 At de behandler skolens
ejendom, herunder IT-udstyr
ordentligt og med respekt

Skolen har også en særskilt
kommunikationspolitik og lektiepolitik,
som skal ses i sammenhæng
med denne retningslinje.
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Vi forventer af forældrene:
Tillid, hensyn og respekt
 At I har og udviser tillid til skolen og personalet
 At I, af hensyn til trafiksikkerheden omkring skolen om morgenen, og
når barnet er i stand til det, lader det selv gå/cykle i skolen
 At I tager henvendelser fra skolen alvorligt
 At I støtter op om jeres barns læring i forhold til aftaler og anbefalinger
fra skolen
 At I bakker konstruktivt op omkring skolen og klassen som et
forpligtende fællesskab
 At man som forældre ikke kun tager ansvar for sit eget barns trivsel –
men for hele klassens trivsel
 At I som udgangspunkt bakker op om de beslutninger som skolen
træffer på fællesskabets vegne
Engagement og involvering
 At jeres barn møder til tiden og er veludhvilet
 At jeres barn en god og sund madpakke med, så der er god energi og
”brændstof” til en hel skoledag og evt. SFO
 At I deltager i skolens og klassens arrangementer (forældremøder,
diverse arrangementer, skolefest og forældresamtaler)
 At I kigger i skoletasken og tager medansvar for penalhus,
biblioteksbøger, idrætstøj, IT-udstyr osv.
Kommunikation
 At I informerer skolen, når jeres barn er fraværende, og I sammen med
barnet følger op på det tabte læringsudbytte
 At I altid omtaler andre børn, personale og forældre positivt
 At I følger løbende med på intranettet og i MinUddannelse
 At I informerer skolen om forhold eller forandringer i hjemmet, som
kan påvirke jeres barn
 At I er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med
skolen, samt er parate til at vurdere en sag fra flere sider i fx
konfliktsituationer
 At I kontakter skolens personale, hvis I undrer jer over noget, samt at
dette ikke foregår i børnenes påhør
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I kan forvente af skolen:
Undervisning og inddragelse
 At vi underviser i overensstemmelse med undervisningsministeriets
krav
 At vi inddrager eleverne og giver dem medbestemmelse, hvor det
giver bedst mening
 At vi samarbejder og evaluerer elevernes udbytte af undervisningen
 At vi samarbejder og evaluerer børnenes udbytte af aktiviteterne i
SFO
 At vi arbejder med og skaber trivsel for klassen og den enkelte elev
 At vi udtrykker tydelige forventninger til elevernes adfærd i de
forskellige undervisningsaktiviteter og i SFO’en
Kommunikation og dialog
 At vi handler på problemer og udfordringer
 At vi kontakter jer, hvis der er behov
 At vi har en klar kommunikation og er tydelige også i den svære
samtale
 At vi informerer om, hvad der sker på skolen, i afdelingen og i
klassen
 At vi lytter og tager alle henvendelser alvorligt
 At vi som udgangspunkt ser nuanceret på tingene
 At vi svarer på henvendelser, så hurtigt det er muligt for os
 At vi arbejder fokuseret med at udvikle vores skole til glæde og gavn
for eleverne
Omsorg og respekt






At vi møder eleverne med respekt og omsorg
At vi vil det bedste for jeres børn
At vi brænder for vores arbejde og er positive
At vi ønsker en god dialog
At vi respekterer jer som forældre og den rolle i spiller i børnenes liv
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