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Indholdsfortegnelse

Forældre (lilla sektion, i listet alfabetisk rækkefølge)

Princip for...

- forældremøder

- kontaktforældre

- skole/hjem-samtaler
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Rejser (grøn sektion, i listet alfabestisk rækkefølge)
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Flere principper er under udarbejdelse



Princip for forældremøder
på Rosengårdskolen
- udarbejdet af Skolebestyrelsen 2019/20

Forældremøderne skal være med til at skabe sammenhæng og fælles ansvar om klassens/årgan-
gens trivsel, læring og dannelse. 

Formål: 
1. Forældrene drøfter faglige og sociale temaer, som kan være planlagt på forhånd i samarbejde 
mellem klassens voksne, kontaktforældrene og eleverne.

2. Generel information fra lærere og pædagoger om klassens faglige og sociale trivsel til forældre.

Mål:
• At forældre oplever forældremøder som meningsfulde og at alle elever er 
 repræsenterede på mødet. 
• At forældre oplever et medansvar for klassens/årgangens faglige og sociale trivsel.

Skolens ansvar:
Skolens ansvar er at sikre tid til at afvikle forældremøderne – dette sker ved skoleårets planlægning.

Der afsættes tid til 1 forældremøde af 2 timers varighed, hvor der afsættes tid til generel information 
og forældredrøftelser.
 
Det prioriteres, at forældredrøftelser har størst vægt på møderne.

Der udarbejdes en invitation med tilmelding.

Det tilstræbes, at forældremøderne placeres årgangsvis (i Fønix i storteams), således at generel 
information kan gives samlet. 

På 0., 4. og 7. årgang (i Fønix i storteams) deltager en ledelse- samt skolebestyrelsesrepræsentant – 
her er fokus på det gode samarbejde, samt orientering om afdelingen og kontaktforældrerollen.

Skolen forpligter sig på at sikre, at alle forældre har mulighed for tolkebistand – enten via andre for-
ældre eller via tolk, som bestilles eksternt.

Forældrenes ansvar:
Det forventes, at det er naturligt for alle forældre at tage del i forældremødet.
Hvis man bliver forhindret, forpligtes man på at melde afbud til klasselærerne.

Elevernes  ansvar:
Eleverne bidrager til emner, som er relevante for den pågældende klasse/årgang og kan inviteres 
med efter behov

Succeskriterier for princippet
-  at alle elever er repræsenterede med forældre til mødet
-  at forældrene bliver medinddraget
-  at møderne bidrager positivt til øget læring og trivsel i klassen



Princip for kontaktforældre
på Rosengårdskolen
- udarbejdet af Skolebestyrelsen 2019/20

Kontaktforældre udfører en vigtig opgave. De arrangerer sociale aktiviteter, som ryster klassen 
sammen, og de fungerer samtidigt som et vigtigt bindeled mellem klassens forældre, lærere og 
pædagoger og mellem forældrene og Skolebestyrelse.

Formål:
• At fremme dialogen mellem forældre og personale i den enkelte klasse.
• At styrke klassens trivsel, fællesskab og samarbejde.
• At fremme samarbejdet i klassens forældregruppe
• At styrke dialogen mellem skolens klasser og Skolebestyrelsen.

Mål:
• At kontaktforældrene bliver en aktiv ressource for skolebestyrelsen og personale.

Skolens ansvar: 
• Kontaktforældrene vælges for et skoleår ad gangen.
• Kontaktforældrene vælges på det første forældremøde, der afholdes efter skolernes 
 sommerferie.
• Der vælges 3-4 kontaktforældre i hver klasse. 
 I Fønix vælges 2 kontaktforældre pr. storteam.
• Kontaktforældrene inddrages i planlægning og afholdelse af forældremøder.
• Der afsættes tid til at personalet kan deltage i et socialt arrangement pr. klasse (klasselærer  
 eller pædagog)
• Skolebestyrelsen indkalder alle skolens kontaktforældre til et til to årlige møder.

Forældrenes ansvar:
• Kontaktforældrene er bindeled mellem klassens forældre og klassens personale.
• Kontaktforældrene er bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen.
• Kontaktforældrene sørger for, at vigtige emner og problemstillinger kommer med på 
 forældremødernes dagsordener.
• Kontaktforældrene kan formidle emner til diskussion i skolebestyrelsen og emner fra 
 skolebestyrelsen til diskussion i klassens forældregruppe.
• Kontaktforældrene inddrager alle børn og forældre i klassens fællesskab og har særligt  
 fokus på nytilkomne.
• Kontaktforældrene tager initiativ til sociale arrangementer for klassen, eventuelt gennem  
 uddelegering til andre forældre.

Succeskriterier for princippet
At kontaktforældrene bliver en aktiv ressource i skolens hverdag – dette til gavn for elever, perso-
nale, skolebestyrelse og ikke mindst forældrene selv. 



Princip for skole/hjem-samtaler
på Rosengårdskolen
- udarbejdet af Skolebestyrelsen 2019/20

Formål:
Formålet med skole/hjem-samtaler er – i sammenhæng med elevplanen – at lærere, pædagoger, 
forældre og elever drøfter elevens faglige udvikling og sociale trivsel.  

Formålet er, at skole/hjem-samtaler afvikles dialogbaseret og med et anerkendende og ressource-
orienteret fokus med eleven i centrum.
Forældre bliver inddraget og tager et medansvar for elevens faglige og sociale trivsel.

Mål:
• At alle forældre deltager i skole/hjem-samtalerne.
• At forældre oplever skole/hjem-samtaler som meningsfulde og at alle elever er 
 repræsenterede til samtalerne.
•	 At	der	udvikles	en	model	for	skole/hjem-samtaler,	der	tilgodeser	fleksibilitet	og	
 individuelle elev.
• At relevante faglærere inddrages i skole/hjem-samtalerne.

Skolens ansvar: 
Ledelsens ansvar er at sikre tid til at afvikle skole/hjem-samtalerne – dette sker ved skoleårets plan-
lægning.
Der afsættes tid til 2 skole/hjem-samtaler i løbet af et skoleår. 
Samtalerne	lægges	fleksibelt	så	de	tilgodeser	forældrenes	mulighed	for	at	deltage	samt	inddra-
gelse af relevante faglærere.
Skolen forpligter sig på at etablere en ligeværdig samtale, hvor der eventuelt udarbejdes en ska-
belon for samtalen, således at alle parter inddrages aktivt.
Hvis forældre ikke har mulighed for at deltage på de udmeldte tidspunkter aftales et alternativt 
tidspunkt mellem forældre og klassens personale.
Skolen forpligter sig på at sikre, at alle forældre har mulighed for tolkebistand.

Forældrenes ansvar:
Det forventes, at forældrene bidrager aktivt til og tager et medansvar for samtalen.

Elevernes  ansvar:
Det forventes, at eleven bidrager aktivt til og deltager i samtalen.

Succeskriterier for princippet
Succeskriteriet er, at alle elever med forældre er repræsenterede til skole/hjem-samtalerne.
Samtalen afvikles dialogbaseret og med et anerkendende og ressourceorienteret fokus.
Personale, elever og forældre oplever et fælles ansvar for samtalerne.
Samtalen fremmer øget samarbejde mellem skole og hjem samt bidrager til øget læring og trivsel 
hos eleven.

Bemærkning vedr. Fønix
For Fønix gør sig gældende, relevante lærere og pædagoger fra klasseteamet deltager i 
samtalerne.
I Fønix afholdes revisiteringssamtale i november, hvor ledelse, klasselærere, primær pædagog, 
skolepsykolog samt relevante fagpersoner (dette kan eks. være fysioterapeut, ergoterapeut, sags-
behandler eller andre) deltager. I indkaldelsen orienteres om mødedeltagere. 
Ordinære skole/hjem-samtaler afvikles i tråd med princippet for almendelen.



Princip for sociale arrangementer med

deltagelse af personale på Rosengårdskolen
- udarbejdet af Skolebestyrelsen 2019/20

Formål:
Formålet med at afholde sociale arrangementer er at skabe et sammenhold mellem skole, elever 
og forældre. Når man er sammen i en social sammenhæng er der mulighed for at være sammen 
i et forpligtende fællesskab men uden fokus på skolearbejdet. Når vi er sammen uden for skole-
tiden ser vi hinanden i en anden kontekst, som kan være med til at skabe en bedre forståelse for 
hinanden. Det er afgørende for elevernes trivsel i skolen, at vi samarbejder.

Mål:
• At forældre, elever, lærere og pædagoger oplever sociale arrangementer som 
 meningsfulde.
• At forældre, elever, lærere og pædagoger tager et medansvar for klassens sociale trivsel.
• At kontaktforældre tager en aktiv del i planlægningen af de sociale arrangementer.

Skolens ansvar: 
Skolens ansvar er at sikre tid til at afvikle et socialt arrangement pr. klasse – dette sker ved skole-
årets planlægning. 
Der afsættes tid til at personalet kan deltage i et socialt arrangement pr. klasse, klasselærer eller 
pædagog, udover de af skolen besluttede fælles arrangementer. Herudover planlægger kontakt-
forældrene	et	til	flere	sociale	arrangmenter	for	klassen/årgangen,	uden	personaledeltagelse	(jvf.	
princip for kontaktforældre). 
Skolen forpligter sig på at sikre, at alle forældre får invitationen, således at alle har mulighed for at 
deltage. Denne udarbejdes som en invitation med tilmelding.

Forældrenes ansvar:
Forældre har et stort medansvar for klassens sociale trivsel, og de forventes derfor at deltage i alle 
sociale arrangementer for klassen og de af skolen fastsatte arrangementer.
Forældrene er ansvarlige for at melde til og/eller fra til arrangementet.

Elevernes  ansvar:
Eleverne har et medansvar for at orientere forældre om sociale arrangementer.
Eleverne forventes at deltage i de sociale arrangementer sammen med deres forældre.

Succeskriterier for princippet
Alle forældre melder til/fra til de sociale arrangementer. 
Så vidt muligt er hvert hjem repræsenteret med mindst en forældre og et barn ved sociale arran-
gementer.



Princip for lejrskoler
på Rosengårdskolen
- udarbejdet af skolebestyrelsen 2019/20

Formål:
Lejrskoler er en del af undervisningen, der er henlagt til en lokalitet uden for skolen og som skal 
bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling 
samt styrke sammenhængskraften på skolen og mellem skolen og samfundet.

Mål: 
Det er en fast tradition med én lejrskole i det ældste børnemiljø, der bidrager til formålet

Skolens ansvar: 
• Lejrskolens varighed er på max. 3 sammenhængende overnatninger i Danmark.
• Skolen tilstræber, at klassens primære personale deltager i lejrskolerne.
• Skolen tilstræber, at der deltager voksne af hvert køn i lejrskolerne.
• Skolen sikrer, at betaling af kostpenge og niveauet for elevernes lommepenge til 
 lejrskole kommer på dagsordenen på et forældremøde. 

Forældrenes ansvar:
Lejrskoler er en del af undervisningen, og der er mødepligt. 
Alle klasser kan oprette klassekasser, hvortil forældre og elever evt. i samarbejde med skolen kan 
indsamle	midler	til	formål,	der	går	ud	over,	hvad	der	normalt	kan	finansieres	af	skolens	budget.	
(Eksempelvis biograf- eller teatertur, der ligger uden for lejrskolens undervisningsmæssige for-
mål)

Elevernes  ansvar:
Elevernes inddrages i planlægning af lejrskolen. 
Lejrskoler er en del af undervisningen, og der er mødepligt.

Succeskriterier for princippet
At alle har et godt og udbytterigt lejrskoleophold der bidrager til den sociale sammenhæng i 
klasser og på skolen.
Lejrskoler indføres i skoleåret 2019/20.



Princip for skolerejser
på Rosengårdskolen
- udarbejdet af skolebestyrelsen 2019/20

Formål:
Skolerejser er et skolebaseret supplement til den almindelige undervisning, i ungemiljøet der 
primært har sigte på klassens/elevernes trivsel, samvær og fælles oplevelser.

Mål: 
At eleverne har mulighed for at komme på én udgiftsneutral skolerejse i løbet af ungemiljøet. 

Skolens ansvar: 
• At lærerne i ungemiljøet understøtter en fælles indsats ift. at sikre en udgiftsneutral 
 skolerejse.
• Skolerejser planlægges i fællesskab mellem elever, forældre og personale.
• Skolerejserne har en varighed af max. 4 sammenhængende overnatninger i Europa
• Det er frivilligt for eleverne at deltage i skolerejser, og til de elever, der fravælger 
 skolerejsen, tilbyder skolen alternativ undervisning.
• For at undgå at skolerejser ekskluderer nogen på grund af økonomi, må der udover 
	 kostpenge	ikke	opkræves	forældrebetaling.	Det	betyder,	at	skolerejser	skal	finansieres		
 via fælles indsats eller fondsmidler.
• Skolen sikrer, at betaling af kostpenge og niveauet for elevernes lommepenge kommer 
 på dagsorden på et forældremøde

Forældrenes ansvar:
Forældre skal gennem skoleforløbet bidrage aktivt til at støtte fælles indtjeningsmuligheder i klas-
sen,	der	kan	finansiere	skolerejsen.	

Elevernes  ansvar:
Eleverne skal gennem skoleforløbet understøtte målsætningen om en skolerejse ved at deltage i 
aktiviteter,	der	kan	understøtte	en	indtjening,	der	kan	finansiere	skolerejsen.

Succeskriterier for princippet
Skolerejser er en mulighed fra skoleåret 2019/20, og det er et succeskriterie at skolerejser på sigt 
bliver en naturlig del af kulturen i ungemiljøet.

Princippet revideres i skoleåret 2021/22.


