Princip for skole-/ hjemsamarbejde
På Aars Skole vægtes skole-/hjemsamarbejdet højt, da det har stor betydning for elevens
trivsel og udbytte af skolegangen. Vi arbejder for at dit barn bliver set og hørt. F.eks.
gennem regelmæssige elevsamtaler. Medarbejderne er velforberedte og vil hver dag
arbejde for at dit barn lykkes med den fælles opgave.
Det kræver af forældrene:
-

-

at alle hjem er repræsenteret ved forældremøder, sociale og faglige
arrangementer, samt skole/hjemsamtalerne mindst 1 gang om året.
at eleverne møder forberedte op til skoledagen. Dvs. at eleven medbringer en
madpakke, der passer til dagens aktiviteter, en pakket skoletaske, udleveret eller
egen computer, idrætstøj, passende udetøj og har fået tilstrækkelig søvn.
at forældrene bakker op om skolen og retter henvendelse til de relevante personer
på skolen, når der er et spørgsmål?

Primærlærere
Hver elev får tilknyttet en primærlærer, som er den person, der står for kontakten mellem
elev, skole og hjem i forhold til elevens læring og trivsel.
Det er primærlærerne, som afvikler skole-/hjemsamtalerne. For at skabe en ligeværdig
dialog informeres forældrene løbende om elevens udvikling gennem skolens læringsportal.
Fra 2015 – 2019 hedder denne Meebook.
Kontakt til skolen
I dagligdagen:
- Ønsker man kontakt til skolens lærere eller pædagoger træffes de lettest via
forældreintra. Medarbejderne kontrollere beskeder hver dag, med mindre arbejdet
forhindrer det. Sender forældrene en mail via forældreintra til den pågældende
lærer eller pædagog, vil denne efterfølgende tage kontakt via mail eller telefon.
- For mundtlig kontakt kan der ringes på teamets telefon. Teamets
kontaktoplysninger findes på forældreintra. I øvrigt er det muligt at rette
henvendelse på skolen hovednummer: 99 66 88 00.
Ved akutte tilfælde, hvor det drejer sig om elevers/pårørendes tilskadekomst, dødsleje
eller dødsfald:
- Indenfor skolens åbningstid kontaktes skolens kontor på 99 66 88 00.
- Udenfor skolens åbningstid kontaktes skolens ledelse på 29 68 80 75.

Elevens udbytte af undervisningen
-

Skolen ønsker at tale med alle hjem minimum én gang om året.
Skolen orienterer løbende om skolens syn på elevens udbytte af undervisningen via
Meebook og samtaler med henholdsvis eleven og forældrene.
Karakterblade i 8. og 9. klasse.
Nationaletest
Offentliggørelse af trivselsundersøgelser

Klasseforældreråd
Der oprettes klasseforældreråd i alle klasser. Klasseforældrerådet vælges, så de i
foråret kan være med til at planlægge næste skoleårs skole-/hjemaktiviteter.
Formålet med klasseforældrerådet er, at det skal udgøre et bindeled og fremme
samarbejdet mellem skole, hjem og skolebestyrelse, samt bidrage til elevernes
sociale trivsel.
Arrangementer
Der afholdes minimum et forældremøde, et fagligt og et socialt arrangement for
klassen hvert skoleår ud over normal skoletid.
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