Jeres barn, vores elev
Et godt skole– og hjemsamarbejde er afgørende for barnets trivsel og læring
På Virupskolen vægter vi skole- og hjemsamarbejdet
højt. Sammen skal vi sørge for, at jeres barn har de
bedste muligheder for et skoleliv med læring og trivsel.

Virupskolens kodeks for det gode
skole-/hjemsamarbejde

Når I som forældre, og vi som skole, skal opbygge et
stærkt samarbejde omkring jeres barn og jeres barns
klassekammerater, er det vigtigt, at I kender til, hvilket
grundlag Virupskolen arbejder ud fra:

Virupskolens medarbejdere og forældre har sammen
udarbejdet et kodeks, som vi alle arbejder ud fra, så
samarbejdet bliver så stærkt som muligt.

Det er skolens holdning, at læring og trivsel bedst fremmes, når alle har en anerkendende tilgang til barnet og
tager udgangspunkt i det enkelte barns og børnegruppes styrker og ressourcer.
Derfor tror vi på Virupskolen, at:
•
•
•
•
•

børn vil, hvis de kan
forskellighed er en styrke
børn lærer og udvikler sig i fællesskaber
børn skal forstås i alle deres kontekster
de voksnes samarbejde er altafgørende for succes

Når skole og forældre udveksler viden og erfaring om
barnet, gør det os allesammen klogere på, hvordan vi
sammen skal forstå barnet i de forskellige kontekster og
sammenhænge, som jeres barn er en del af. Det er vigtigt at huske på, at børn opfører sig og trives forskelligt
afhængigt af den sammenhæng, de er i.
Hvis der opstår udfordringer for jeres barn eller en børnegruppe, kan vi med fordel spørge hinanden: Hvad
oplever vi som skole og som forældre? Hvad kan vi
hver især gøre for at få jeres barn eller børnegruppen til
at trives igen? På den måde er vi eksperter fra hver
vores position; som skole og som hjem.

Virupskolen
- den skabende skole

På Virupskolen er skole-/hjemsamarbejdet en succes,
når:
• forældre og medarbejdere taler sammen, hvis der
opstår usikkerhed, spørgsmål eller bekymring
• det er synligt for eleven, forældre og medarbejdere,
hvad eleven og klassen arbejder mod og med, fagligt og socialt
• forældre og medarbejdere kender til og kommunikerer ud fra skolens princip for god kommunikation
• skolen involverer og indbyder forældrene til dialog
• forældrene har et klart billede af skolens forventninger til dem
• der er et stærkt og anerkendende samarbejde i og
omkring klassen
• skolens vision og pædagogiske værdigrundlag er
kendt af alle
• skolens principper, retningslinjer og regler er tilgængelige for alle

Sundhedsstyrelsens
anbefalinger om søvn:
Børn 3-6 år skal sove 10-12 timer/nat
Børn 7-12 år skal sove 9-11 timer/nat
Børn/unge 13–18 år skal sove 8-10 timer/nat

Virupskolens forventninger til
forældre
På skolen forventer vi, at I som forældre tager ansvar
for, at jeres barn:
•
•
•
•
•
•
•
•

møder til tiden
er veludhvilet
har spist morgenmad og har mad med til skoledagen
er parat til at modtage undervisning
kan modtage kollektive beskeder
er opdraget til at tage hensyn til andre
kan tale i et ordentligt sprog
kan passe på skolens ting

Kommunikation mellem skole og
hjem
Kommunikation fungerer bedst, når den er åben og ærlig, ligeværdig og respektfuld.
Vi taler sammen
At tale direkte sammen er en god kommunikationsform.
Hvis I gerne vil tale med en lærer/pædagog, er det en
god ide at skrive til vedkommende på intra, at I gerne vil
ringes op. Så vil læreren/pædagogen kontakte jer inden
for sin arbejdstid, kl. 8.00-16.00.
Opstår der en situation, hvor I har akut brug for at få
kontakt til skolen/til teamet, kan I altid ringe til skolens
kontor.

Virupskolen
- den skabende skole

Vi skriver sammen
På AULA har vi den daglige kommunikation mellem
skole og hjem. Hold jer derfor dagligt orienteret på dette
medie.
På AULA finder I information om lektier, ugeplaner,
klassearrangementer, tilmelding til forældremøder m.v.
MinUddannelse
Lærere og pædagoger arbejder med elevmål og læringsforløb i MinUddannelse. Læringsplatformen indeholder årsplaner, og mål og status for læring og trivsel.
MinUddannelse skal medvirke til at styrke synligheden
omkring læring og styrke samarbejdet mellem skole og
hjem.
Forældremøder
Forældremøder er for alle forældre i klassen. I august/
september afholdes forældremøde, hvor emner for det
nye skoleår er på dagsordenen. Forældremødet starter
på skoletorvet. Her byder ledelsen velkommen til det
nye skoleår. Forældremødet fortsætter i klassen, hvor
klassens forældre og lærere/pædagoger hilser på hinanden og drøfter emner, som er relevante for netop jeres klasse.
I løbet af skoleåret kan der være fokus på forskellige
faglige/sociale temaer i klassen, hvor I indbydes til forældremøde.
Skole-hjem-samtale
I løbet af skoleåret vil klassens lærere/pædagoger indkalde jer til en skole-hjem-samtale. På forældremødet
vil klasseteamet fortælle, hvornår samtalen ligger og om
jeres barn skal deltage. På 0.-3. årgang deltager klassen pædagog.
I løbet af skoleåret er det altid en mulighed at aftale et
møde med klassens lærere/pædagoger, hvis der opstår
et behov for det.

