
 

Princip om skole-hjemsamarbejdet 
Sankt Annæ Gymnasium - 
Folkeskoleafdelingen 
 
Formålet med skole-hjemsamarbejdet: 
At skabe den bedst mulige kontakt mellem skole og hjem til gavn for den fælles opgave: 
At alle elever i folkeskoleafdelingen på Sankt Annæ Gymnasium får en god, tryg og 
udbytterig skolegang, der bygger på skolens værdigrundlag. 
 
Kendetegn for skole- hjemsamarbejdet: 

• at det er præget af en åben og positiv dialog. Dette gælder også via den 

kommunikationsplatform, der er stillet til rådighed.  

• at en henvendelse for meget er bedre end en for lidt 

• at forældre såvel som skolens personale er bevidste om deres betydning for 

skole-hjem-samarbejdet og prioriterer det højt 

• at grundlaget for skole-hjemsamarbejdet er den gensidige respekt for en 

rollefordeling, som er karakteriseret ved lærerens faglige og pædagogiske 

ansvar for klassen og den enkelte elev, samt forældrenes dybtgående kendskab 

til det enkelte barns baggrund og potentialer 

• at samarbejdets fundament er en gensidig tillid til hinandens vurderinger og 

handlinger 

• at samarbejdet understøtter alle elevers små og store fællesskaber 

Dette indebærer et ligeværdigt samarbejde som: 

• opbygges og udvikles med fokus på at skabe de bedst mulige rammer omkring 

elevens faglige og alsidige personlige udvikling 

• bygger på en gensidig respekt og tillid lærer/forældre/elev imellem 

• bygger på en anerkendende tilgang til hinanden og et godt kendskab til 

hinandens forventninger 

• bygger på relevant og gensidig information 

I skole-hjemsamarbejdet er det en gensidig forpligtelse 

• at fremkomme med relevante og dækkende informationer om, hvordan eleven 

klarer sig fagligt og socialt 

• at støtte elevens læring og læringsmål 

• at støtte elevens trivsel og udvikling fagligt, socialt og personligt 

• at forebygge, at der opstår problemer og medvirke til positivt at løse de 

problemer, der måtte opstå 

Så vidt muligt foregår al kommunikation i det daglige skole-hjem-samarbejde via den 

digitale kommunikationsplatform.  



 

Vores 3 gyldne regler for den digitale kommunikation imellem skole og hjem er: 

• Vi har alle et fælles ansvar for at holde os informerede.  

• Kommunikationen skal være i en god tone, inkluderende, overskuelig og 

relevant.  

• Der skal være plads til dialog og fælles samtale, hvorigennem vi skaber en 

kultur, der passer ind i skolens værdiregelsæt.  
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