Princip for forældres ansvar i skole/hjem samarbejdet
Princip
På vores skole tager skole/hjem-samarbejdet tage udgangspunkt i et positivt samspil mellem skolen
og forældrene som ligeværdige ressourcer.

Formål
Princippet skal sikre, at der tages afsæt i et samspil mellem skole og forældre, som giver de bedste
forudsætninger for at fremme børnenes læring, udvikling og trivsel, således at alle forældres
ressourcer udnyttes så godt som muligt til gavn for eleverne.

Mål






På Virupskolen er forældrene bevidste om, at deres engagement i deres barns skolegang er
afgørende for barnets læring og trivsel.
På Virupskolen medvirker alle forældre til et godt læringsmiljø i skolen og i de enkelte
klasser, og forældrene tager i samarbejde med skolens medarbejdere ansvar for, at der findes
en god og konstruktiv omgangstone.
På Virupskolen bidrager forældrene til, at eleverne efterlever skolens ordensregler,
værdiregelsæt og almindelige normer for god opførsel.
På Virupskolen afholdes sociale og faglige arrangementer på skolen, som giver forældrene
et indblik i deres barns hverdag på skolen, samt medvirker til at fremme såvel elev- som
forældrefællesskaber i klassen.

Skolens ansvar







Skolen sørger for at kommunikere løbende og tydeligt til forældrene.
Skolen arbejder for, at forældrene bliver bevidste om, at involvering i deres barns skolegang
er afgørende for barnets læring, udvikling og trivsel.
Skolen tilstræber at planlægge undervisningen, så forældrenes involvering i deres barns
læring i så høj grad som muligt bidrager til barnets faglige, sociale og dannelsesmæssige
udvikling.
Skolen tilstræber at sociale og faglige arrangementer planlægges, så flest mulige forældre
kan deltage.
Skolen arbejder for, at forældrene ved, hvordan de kan støtte deres barns læring og trivsel i
skolen bl.a. ved aktiviteter uden for skoletiden.
Skolen arbejder for, at en gruppe af forældre i hver klasse påtager sig rollen som
kontaktpersoner (kontaktforældre, klasseråd, etc.). Disse inddrages i planlægning og
gennemførelse af forældremøder, samt tager initiativ til sociale arrangementer i klassen.

Forældrenes ansvar





Forældrene sørger som udgangspunkt for, at barnet møder undervisningsparat op i skolen,
og at barnet er motiveret til læring. Forældrene er ansvarlige for at børnene har spist
morgenmad hjemmefra og møder op udhvilede og til tiden.
Forældrene signalerer, at skolen er vigtig, og medvirker til respekt for skolens ordensregler
og almindelige normer for god opførsel. På Virupskolen vægter vi en god og konstruktiv
omgangstone.
Forældrene medvirker til, at barnet møder til tiden i alle lektioner.
Forældrene tilstræber at understøtte deres barns læring i hjemmet, f.eks. ved at støtte op om
eventuel lektielæsning, ved at læse sammen med barnet på daglig basis, eller ved at inddrage
barnet i kulturelle og samfundsrelaterede aktiviteter.




Forældrene tilstræber at deltage i de faglige og sociale arrangementer på skolen.
Forældrene tilstræber at arbejde for et stærkt forældrefællesskab så alle elevers læring og
trivsel højnes.

De formelle rammer
Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens vision og skolens øvrige principper som af
kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven, § 16a-b.

