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Princip for skole-hjem-samtaler 
 

Formål:  
Skole-hjem-samtaler skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde og i ligeværdig dialog tager 
ansvar for det enkelte barns trivsel, læring og udvikling.  
Skole-hjem-samtaler skal understøtte forældrenes inddragelse i at sætte mål for elevens trivsel, 
læring og udvikling samt evaluering af indsatsen. 
 
Mål:  

• Skole-hjem-samtaler skal sikre sammenhæng og systematik i elevens trivsel, læring og 

udvikling.  

• Skole-hjem-samtaler understøttes af elevplanen samt evt. anden form for materiale. 

• Skole-hjem-samtaler sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældre om, hvordan forældrene 

kan støtte deres barn i dets trivsel, læring og udvikling. 

• Skole-hjem-samtaler inddrager den enkelte elev, hvor skole og hjem er enige om, at det er 

meningsfyldt.  

 
Skolens ansvar:  

• Skolen tilstræber at indkalde til skole-hjem-samtaler mindst 30 dage inden mødet afholdes.  

• Skole-hjem-samtaler afholdes ud fra dagsorden, som giver alle mulighed for at forberede sig til 

skole-hjem-samtalen. Dagsordenen kan i mange tilfælde være afhængig af den enkelte elevs 

trivsel og situation på det givne tidspunkt. 

• Skolen tilstræber at forældrene får en fyldestgørende viden om elevens trivsel, læring og 

udvikling på relevante områder på skole-hjem-samtalerne.  

• Skolen indkalder til én skole-hjem-samtale om året som optakt til målsætning for kommende 

skoleår. 

• Skolen vurderer løbende i samarbejde med forældrene, om der er brug for andre former for 

møder omkring en elev. 

• Skolen fører beslutningsreferat af skole-hjem-samtaler direkte på mødet.  

 
Forældrenes ansvar: 

• Forældre forpligter sig til at melde tilbage på indkaldelser til skole-hjem-samtaler jævnfør 

angivet deadline.  

• Forældre har mulighed for at supplere med punkter til dagsorden inden skole-hjem-samtaler 

afholdes. 

• Forældre bidrager med deres erfaring og viden om elevens trivsel, læring og udvikling. 

• Forældre forbereder sig til skole-hjem-samtalen ved fx at læse relevant skriftligt materiale.  

• Forældre tilstræber, at mindst én forældre deltager i skole-hjem-samtalen, hvis deres barn bor 

på boinstitution. 

• Forældre med fælles forældremyndighed deltager i samme skole-hjem-samtale. 

• Forældre har mulighed for at sende kommentarer til beslutningsreferat ud fra en given frist.  
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De formelle rammer:  
§2, stk. 3: ” Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.” 
 
Tilsyn:  
Skolebestyrelsen fører tilsyn hvert andet år i forbindelse med forældretilfredshedsundersøgelse.  
Forældretilfredshedsundersøgelsen suppleres med oplysninger om antal gennemførte skole-hjem-
samtaler. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


