Principper for skole-hjemsamarbejdet
Klasseforældreråd











Der oprettes klasseforældreråd i alle klasser.
Rådet består normalt af fire forældre/forældrepar.
Repræsentanterne vælges på skoleårets første forældremøde.
Klasseforældrerådet fungerer, fra det bliver valgt, indtil der bliver foretaget nyvalg.
Det aftales blandt klasseforældrerådets medlemmer, hvem af disse, der skal være primær
kontaktperson til klasselæreren.
Klasseforældrerådet planlægger forældremøderne i samarbejde med klasselæreren.
Klasseforældrerådet har ansvaret for planlægning af sociale arrangementer omkring klassen.
Skolebestyrelsen tager initiativ til, at der afholdes mindst et årligt fællesmøde for
medlemmerne af klasseforældrerådene.
Når der kommer nye elever i klasserne tager klasseforældrerådet kontakt til de nye forældre.
På skoleårets første forældremøde på 0. årgang deltager forældrevalgte
skolebestyrelsesmedlemmer for at sikre, at klasseforældrerådet etableres. Samtidig orienteres
om arbejdet i klasseforældreråd og om skolebestyrelsens arbejde.

Forældremøder







Klasselæreren tager initiativ til, at der på 0. og 1. årgang afholdes to forældremøder i hver
klasse.
På 2.- 9. årgang afholdes et årligt forældremøde.
Skoleårets første forældremøde på 0. og 1. årgang afvikles inden efterårsferien.
Møderne planlægges af klasselæreren i samarbejde med klasseforældrerådet.
Udover klasselæreren deltager en af klassens øvrige lærere i forældremøderne.
På 0.-2. årgang deltager desuden den tilknyttede pædagog.

Skole-hjemsamtaler




På alle årgange tilbydes en fast årlig skole-hjemsamtaler – herudover tilbydes samtaler efter
behov
Skole-hjemsamtalerne afvikles som café- møder
Dansk og matematiklærer deltager i alle faste samtaler. Øvrige faglærere deltager i henhold til
udarbejdet plan. (se oversigt i bilag)

Elevplaner




Der udarbejdes elevplan én gang årligt inden 1. december.
Elevplanen afløses 1 august 2016 af en læringsplan
Fagene indgår i planen i henhold til Folkeskoleloven (se oversigt i bilag)

Standpunktskarakterer og testresultater




På 7.-9. årgang gives standpunktskarakterer to gange årligt. De sidste standpunktskarakterer
hjemsendes umiddelbart før de skriftlige prøver i maj.
Eleverne deltager i de ”frivillige” nationale test som besluttet i Aalborg Kommune
Eleverne deltager i de obligatoriske nationale test
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En skriftlig beskrivelse af elevens resultater i de ”frivillige” og nationale test hjemsendes
senest en uge efter testens gennemførelse.
Testene gennemføres efter følgende plan:
- 2., 4., 6. og 8. årgang: Dansk / læsning
- 3. og 6. årgang: Matematik
- 7. årgang: Engelsk
- 8. årgang: Geografi
- 8. årgang: Biologi
- 8. årgang: Fysik / kemi

Forældres deltagelse i undervisningen
Forældrene er velkomne til efter forudgående aftale med læreren at deltage i undervisningen.

De nærmere rammer for skole-hjemsamarbejdet er beskrevet i notat:
”Rammer for forældresamarbejdet på Vadum Skole efter reformen” (se bilag)

Vedtaget i skolebestyrelsen 26. november 2015
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