
 

 

S K O L E N  K A N  F O R V E N T E  A T :

Barnet møder til tiden og er
undervisningsparat

 
Barnet har fået morgenmad og har mad med

til hele skoledagen
 

Barnet kan tale og opføre sig pænt overfor
andre elever og voksne samt behandle

skolens ting ordentlig og tage ansvar som var
det deres eget

 
Forældrene følger med i barnets skolegang

og er behjælpelig med lektielæsning
 

Forældrene deltager i samtaler og
forældremøder

 
Forældrene deltager i fælles arrangementer

og hjælper med praktiske opgaver
 

Læreren inddrages ved problemer
 

Skolen respekteres som en arbejdsplads for
både elever og ansatte

 
Forældre kontakter lærer/ledelse/bestyrelse

på rette tid og sted
 
 

FORVENTNINGER
TIL

FORÆLDRE/ELEVER
FÆLLES FORVENTNINGER 

 
DET FORVENTES AT: 

 
Forældre, lærere og pædagoger tager kontakt, 

når der er behov for det
 

Forældre, elever, lærere og pædagoger holder en
 god tone og omtaler hinanden loyalt i 

andres nærvær
 

Klassens trivsel og sociale liv er et fælles ansvar
 

Alle bidrager med ideer til arrangementer i klassen
 

Fælles aftaler for klassen skrives ned og
 justeres årligt

 
Forældre, elever og personale respekterer

 skolens regler, beslutninger og værdigrundlag
 

Lærere og forældre benytter intra dagligt
 

Alle behandler hinanden med respekt
 og viser tillid til hinanden

F O R Æ L D R E  K A N  F O R V E N T E  A T :

Eleverne får en god levende, differentieret
undervisning med struktur, bevægelse og

variation i gode faglokaler
 

Indgå i dialog med skolens medarbejdere
 

Lærere/pædagoger jævnligt informerer om
klassen og klassens liv

 
Skolen informerer om skolens liv

 
Lærerne udarbejder planer for klassens

aktiviteter ved f.eks. emneuger
 

Skolen indkalder til arrangementer i god tid
 

Skolen tager hånd om faglige og sociale
udfordringer

 
Eleverne får ros når det går godt og får at

vide når det går skidt
 

Der bliver sat grænser og overtrædelser af
disse kan få konsekvenser

 
Skolens personale er rollemodeller for

eleverne
 
 
 

FORVENTNINGER
TIL SKOLEN 


