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Princip for fælles arrangementer for eleverne i skoletiden. 
 

Indledning:  
Fælles arrangementer for eleverne i skoletiden skal bidrage til skoledagens variation, understøtte den 
enkeltes elevs udvikling i bred forstand og styrke sammenhængskraften på skolen.  
Stensagerskolen har en del traditioner, herunder fælles arrangementer for hele skolen, for en afdeling 
eller for elever på tværs af flere klasser, som er med og uden forældredeltagelse.  
Stensagerskolen værdsætter familiernes deltagelse i skolens liv og mulighed for at være vidne til de 
fællesskaber, som deres barn indgår i på skolen. Skolen understøtter familiernes muligheder for 
deltagelse, så flest mulige kan deltage.  
 
Formål:  

• At alle elever oplever at de er en del af et større fællesskab 

• At alle elever oplever at de er en del af Stensagerskolen  

• At alle elever gives mulighed for at deltage i fælles arrangementer tilpasset deres nærmeste 
udviklingszone  

• At fælles arrangementer rammesættes og planlægges så der er genkendelighed og 
forudsigelighed for eleverne i løbet af deres skoletid og at gentagelsen understøtter hver enkelt 
elevs udvikling. 
 
 

Mål: 

• At alle klasser som minimum har et fælles arrangement om året med forældredeltagelse 

• At alle klasser støtter op om planlægning af de fælles arrangementer, så flest mulige elever 
kan deltage på deres præmisser. 

• At bruge sange og musik som en del af fællesskabs- og identitetsoplevelsen 
 
 

Skolens ansvar: 

• Skolen sikrer differentieret deltagelse for elever, der ikke kan være med i den store 
sammenhæng. 

• Skolen tydeliggør at elever bidrager og deltager i et fællesskab 

• Skolen bruger og afprøver digital deltagelse som en mulighed for at være med – uden at være 
midt i det hele. 

• Skolen sikrer at forældrene har mulighed for at støtte og forberede deres børn på deltagelsen i 
god tid. 

• Skolen tydeliggør og skaber bedst mulige rammer for familiernes deltagelse 

 

Forældrenes ansvar: 

• Forældrene støtter og forbereder deres børn på deltagelse 

• Forældre deltager i fælles arrangementer med forældre og andre familierelationers deltagelse. 

• Forældre deltager for at se og opleve eget barn på skolen og barnets samvær med andre 
elever for at styrke forståelsen for barnets liv på skolen 
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De formelle rammer:  
Folkeskolelovens § 44, stk. 2, ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, 
herunder om […] 6) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i 
praktik m.v 
 
Tilsyn:  
Vurderes hver andet år med afsæt i skoleleders beretning om skolens konkrete arrangementer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209946#P77

