Højmark skole
Principper for forældresamarbejde
Forældremøder:

Klasseforældremøder efter behov, dog mindst 1 pr. klasse hvert
skoleår. Afholdes senest 1. oktober. I 0.-3.- kl. er Turbohusets
personale inviteret med efter behov. Der deltager en repræsentant
fra FB i møderne.

”Åbent hus”:

I november måned er der ”åbent hus” i alle klasser 2 dage i træk.
Umiddelbart før forældresamtalerne. I foråret holdes ”åbent hus” en
fredag fra 8.10 – 14.30.

Forældresamtaler:

Efterår – Forældrene inviteres til samtaler med de lærere, som de
ønsker at tale med. Afholdes over 3 dage fra kl. 15.00-19.00.
Forår – Klasselæreren besøger hjemmene i 1. kl. eller der aftales en
tid på skolen. Der er til disse hjemmebesøg afsat 1 time inkl.
transporttid.
Der er afsat 30 minutter til samtalerne i foråret og herunder også 30
min. til samtale med børn på børnehusets girafhold.
De øvrige klasser får orientering på skolen af klasselæreren.
Orienteringen om foråret skal være afsluttet 1. juni.
Eleverne fra 4. – 6. klasse bør deltage i samtalerne. Eleverne i 0.-3.
kl. må deltage. Er der behov for snak uden eleven, kan eleven
kortvarigt sendes uden for lokalet.
De hjem der evt. ikke har mulighed for at deltage, får skriftlig
orientering.

Forældreråd:

Der opfordres til, at der etableres klasseforældreråd i samtlige
klasser. Klasseforældrerådet skal være klasse-lærerens nærmeste
kontakt til forældregruppen og være villige til at indgå med praktisk
hjælp i forskellige situationer.

Skolefest:

Vi holder en skolefest for alle skolens elever i vinterhalvåret.
Forældre, bedsteforældre samt gamle elever er inviteret.
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Løbende kontakt:

Det forventes, at al løbende kontakt
foregår via skoleintra.
Den løbende kontakt foretages i en positiv samarbejdsånd.
Der lægges vægt på den direkte kontakt. Hvis der er elever, der har
foretaget noget uheldigt, så kontaktes disse elevers hjem, frem for
en generel kontakt. Dog bør der fortsat orienteres om evt.
hændelser, hvis f.eks. en klassesamtale har fundet sted.
Vores infoskærme bruges til løbende orientering om arrangementer,
samt til at vise billeder fra dagligdagen.
Fredagsbrevet er en kort orientering om ugen, der gik, samt
orientering om evt. kommende tiltag, der involverer forældrene.
Revideres hvert år i januar.
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