
 

 
 

 

Rammer for forældresamarbejdet på Vadum Skole efter reformen 

Lærerne og pædagogerne arbejder på skolen med fast arbejdstid 
Lærerne og pædagoger er på skolen i 40 timer om ugen i de 40 skole uger. I denne arbejdstid varetages alle de op-
gaver, der knytter sig til arbejdet på en skole: Undervisning, igangsættelse af læringsprocesser, forberedelse 
/efterbehandling af undervisning, afvikling af elevsamtaler, mødevirksomhed – samt forældremøder og skole - hjem-
samtaler. 
 
Forældrehenvendelser til lærere og pædagoger: 
Lærere og pædagoger kan kontaktes på mail over intra – og de tjekker som minimum deres mail én gang i løbet af 
arbejdsdagen. 
Lærere og pædagoger har ikke fast ”kontortid” om morgenen – og det kan således ikke påregnes, at læreren eller 
pædagogen når at tjekke mail eller har mulighed for forældresamtaler inden skoledagen starter for eleverne. 
  
Det er muligt at træffe en lærer eller pædagog telefonisk. Hvis I ønsker dette, så skriver I det blot i en besked på in-
tra til den, I ønsker at tale med - og den pågældende vil så kontakte jer hurtigst muligt. 
 
Ved uopsættelige meddelelser eller alvorlige hændelser kan I kontakte skolens kontor på mail til: 
vadumskole@aalborg.dk - eller I kan ringe på tlf. 99 82 44 50. (Kontoret er åbent for telefonhenvendelser på skole-
dage mellem 8 – 14) 
 
Klasselærer 
I forbindelse med evaluering af det første år med skolereformen, har vi valgt at genindføre klasselærerbegrebet. 
Klasselæreren vil som tidligere være det bindende led mellem skole og hjem. Klasselæreren afholder klassemøde, 
når der opstår behov for dette. Klassemøder vil hovedsageligt blive placeret i en læsebåndslektion, således at ele-
verne ikke mister for meget fag-faglig undervisning i klasselærerens fag.  
Til klasserne på 0. – 6. årgang er der desuden knyttet en skolepædagog. Skolepædagogen afholder en ugentlig Triv-
selstime med klassen. Skolepædagogen samarbejder tæt med klasselæreren om elevernes trivsel.  
Til Ældste Afdeling er der knyttet en AKT pædagog, som vil arbejde med klassernes trivsel ved behov. 
 
Alle henvendelser, spørgsmål, usikkerhed om stort som småt vedrørende jeres barns trivsel kan rettes til klasselærer 
og skolepædagog over intra.  
Det er altid muligt at få et møde i stand med elevens klasselærer og skolepædagog. Tidspunkt for samtalen lægges 
fleksibelt og aftales direkte med klasselærer og skolepædagog.   
 
Skole – Hjem samtaler 
Skole - hjemsamtalerne er planlagt på forhånd for hele året. Vi skelner mellem faste samtaler og behovssamtaler.  
De faste samtaler vil blive afviklet årgangsvis som cafédage på tirsdage fra kl. 14:00.  
Lærere og pædagoger vil melde ud hvilke tirsdage – og det vil så være muligt at booke en tid over intra til de faste 
samtaler. 
Der tilbydes én fast årlig samtale, hvor elevens faglige, sociale og personlige udvikling drøftes. 
 
I forbindelse med de faste samtaler er der mulighed for at få en samtale med flere af de pædagogiske medarbejdere 
omkring klassen, hvis man som forældre ønsker dette. En mulighed, der har været efterspurgt fra mange forældre.  
 
Herudover tilbydes behovssamtaler med jeres barns klasselærer, skolepædagog eller en af elevens faglærere. Så-

fremt I ønsker en sådan samtale rettes henvendelse over intra direkte til den, I har behov for at tale med. 

Ligeledes vil lærere og pædagoger rette henvendelse til jer, hvis de har brug for en behovssamtale med jer og jeres 

barn. 
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Besøg i klassen 

Skolen er åben for besøg i klassen. Men da det er en arbejdsplads for både elever, lærere og pædagoger – så beder 

vi jer træffe aftale først. Der kan være aktiviteter fx trivselssamtaler, test mv. - hvor besøg vil skabe unødig forvirring 

for eleverne. I de tilfælde vil vi sige nej tak til besøg. 

 

Forældrenes ressourcebank 

Vi vil meget gerne inddrage jeres viden og ressourcer, som led i undervisningen. Det kunne fx være: deltagelse på ju-

leklippedag, gæstelærer for en dag, foredrag om et særligt emne eller jeres arbejde udenfor skoleverdenen, med-

hjælp ved lektiecafé, deltage på en udflugt eller i en fagdag, vært for et klassebesøg i en virksomhed / på en arbejds-

plads mv. 

Mulighederne er mange – og det er ikke nødvendigvis begrænset til deltagelse omkring eget barns klasse.  

Har I lyst og tid til blot en enkelt - eller måske flere gange i løbet af et skoleår, at tilbyde samarbejde, så send en be-

sked til skolens kontor, så noterer vi det i ”forældrenes ressourcebank”. Lærere og pædagoger har så mulighed for at 

kontakte jer for en aftale. 

 

Læringssamtaler  

Med reformen er de tidligere undervisningsmål for klassen erstattet af læringsmål for den enkelte elev eller grupper 

af elever. Læreren skal fremover sammen med eleven / gruppen af elever sætte konkrete mål for, hvad det er den 

enkelte elev / gruppen skal lære. Læringsmålene vil således ikke altid være ens for alle elever i en klasse. 

Læringsmålene drøftes, fastsættes og evalueres løbende i læringssamtaler mellem elev / elevgruppe og faglærer.  

Og som forældre vil I kunne følge med i elevens faglige udvikling gennem elevplanerne og til skole-hjemsamtaler. 

Elevplanen udarbejdes i løbet af efteråret – og sendes ud 1 gang årligt.  

 

Forældremøder  

Hidtil har der været afviklet et – og på enkelte årgange to årlige forældremøder. 

Disse møder fortsætter, men form og indhold er tilpasset den nye folkeskole. Form og indhold vil variere fra afdeling 

til afdeling – og meldes således ud særskilt fra afdelingen. I nogle af møderne vil der være deltagelse af eksterne 

samarbejdsparter fx UU eller” Holdningsdanerene”, som vil medvirke med generel orientering til forældrene som en 

del af mødeindholdet. 

Møderne vil blive afholdt indenfor den normale arbejdstid fra kl. 14 på tirsdage, hvor lærere og pædagoger har lang 

arbejdsdag til kl. 16.30 - og i enkelte tilfælde som fyraftensmøder fra 16.30 – 18.30. 

 

Trivselsforum møder 

I Trivselsforum deltager psykolog, sundhedsplejerske, rådgiver fra Familiegruppe Nord, trivselsperson, inklusionsvej-

leder, dusleder og skoleleder. Det brede forum og de faste møder sikrer, at det er muligt at iværksætte hurtig hjælp 

og støtte ved behov. 

Trivselsforum mødes 10 gange om året på torsdage fra 8.30 – 11.00. 

Forældre og lærere har mulighed for at komme på trivselsforum for at drøfte trivselsmæssige bekymringer omkring 

en elev. Henvendelse om deltagelse i mødet rettes til trivselspersonen gennem intra. 

 

Behovssamtaler med ledelsen 

Såfremt der er behov for samtaler omkring mere overordnede eller alvorlige forhold, så er det muligt, at få aftale om 
en samtale eller et møde med en repræsentant fra skolens ledelse. For at aftale en tid til samtale med skolens ledel-
se rettes henvendelse til skolens kontor på mail til: vadumskole@aalborg.dk - eller på tlf. 99 82 44 50. (Kontoret er 
åbent for telefonhenvendelser på skoledage mellem 8 – 14) 
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