PRINCIPPER

SKOLE-HJEMSAMTALER
PÅ SOLVANGSKOLEN

FORMÅL

At skole-hjemsamtaler skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar
for den enkelte elevs faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

MÅL
-

Skole-hjemsamtaler giver elev og forældrene et billede af elevens faglige udbytte og trivsel og er med til at sikre at evt. faglige
og trivselsmæssige problemer opdages i tide.

-

Skole-hjemsamtaler er med til at sikre at samarbejde om, at eleven udfordres i forhold til dets potentiale, gennem fastsættelse
af individuelle faglige og sociale mål. Dette gøres i en positiv dialog og med fokus på det fremadrettede.

-

Skole-hjemsamtaler understøttes af elevplanen samt evt. anden form for skriftligt materiale.

Der afholdes som udgangspunkt to årlige skole-hjemsamtaler i børnehaveklassen og én på 1.-9. klasse. Som udgangspunkt startes
elevens deltagelse i skole-hjemsamtalerne i 3. klasse.

SKOLENS ANSVAR
Skolen udmelder ved skoleårets start dato og tidspunkt for skole-hjem-samtalerne, så det giver en reel mulighed for, at
forældrene kan tilrettelægge herefter.
Skolen udsender elevplanerne min. 14 dage inden samtalen, så forældrene og evt. elev kan bruge dem som forberedelse
til skole-hjemsamtalen.
Skolen tilstræber, at forældrene får en viden om elevens trivselsmæssige- og fagligeudvikling især i hovedfagene
matematik og dansk hvert år i forbindelse med skole-hjemsamtalerne, samt mål og tiltag for det kommende år.
Skolen tilstræber at give forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring.
Skolen vurderer sammen med forældrene løbende, om der er brug for ekstra Skole-hjem-samtaler for en elev.

-

FORÆLDRENES ANSVAR
-

Forældrene forbereder sig til skole-hjemsamtalen ved at gennemgå elevplanen sammen med deres barn.
Forældrene opfordres til at tænke over og kommunikere deres oplevelse af elevens sociale og faglige færdigheder
(konstruktiv feedback).
Forældrene tilstræber, at mindst én forælder deltager i skole-hjemsamtalen.
Forældrene kontakter kontaktlærerne, hvis der er brug for en ekstra samtale.

ELEVENS ANSVAR
-

Eleven opfordres til at forberede sig til skole-hjemsamtalen ved at gennemgå elevplanen sammen med deres forældre og
komme med input til mål for det kommende år.
Eleven opfordres til at tænke over, hvad der går godt og hvad der går mindre godt – fagligt og socialt.
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