Handleplan for skolehjemsamarbejdet - 2017
Indskolingen
Forældremøder
Vi holder forældremøde i alle klasser ved skoleårets start.
Forældremødet på 0. årgang ligger meget hurtigt efter første skoledag.
Forældremøde på 1. til 3. årgang ligger inden udgangen af september måned.
En del af forældremødet kan arrangeres som fælles forældremøde, når det giver mening.
På 3. årgang afholdes desuden et forældremøde på afdeling Stenstrup lige før sommerferien i
forbindelse med overgangen til mellemtrinnet.
Der inviteres til yderligere forældremøder, hvis der er behov for det.
På første forældremøde orienteres om, hvordan og hvornår skole-hjemsamtaler afholdes.
Det tilstræbes at datoer for forældremøder og samtaler meldes ud i rigtig god tid – gerne 4 uger
før, når det er muligt.
Skole-hjemsamtaler.
Vi holder skole-hjemsamtaler løbende og efter behov.
Det betyder, at vi inviterer forældre til en skole-hjemsamtale, når behovet opstår.
Derved kan nogle blive inviteret flere gange i et skoleår og andre kun en gang.
Alle forældre deltager minimum i en årlig samtale om deres barns trivsel, læring og udvikling.
Der afsættes den fornødne tid til samtalen, almindeligvis mellem 15 og 20 minutter.
På 0. årgang er samtalerne almindeligvis uden børn, og på 1. til 3. årgang er de almindeligvis med
børn.
Skole-hjemsamtaler holdes så vidt muligt indenfor lærernes arbejdstid, som er inden klokken 17.
Skolen tager initiativ til disse samtaler.
Forældre kan naturligvis altid henvende sig til klasselæreren og bede om en samtale.

Mellemtrin
Forældremøder
Vi holder fælles forældremøde for hele mellemtrinnet i september måned kombineret med
årgangs/klasse- forældremøder.
Øvrige forældremøder aftales på årgangen/klassen efter behov.
Skole-hjemsamtaler
Vi holder skole-hjemsamtaler løbende og efter behov.
Klasse- dansk- og matematiklærere afholder skole-hjemsamtaler 2 gange i efteråret og 2 gange i
foråret. Forældrene skal selv booke en tid.
Alle mellemtrinnets faglærere inviterer til samtaler en gang årligt. Forældrene skal selv booke en
tid.
Alle forældre deltager minimum i en årlig samtale om deres barns trivsel, læring og udvikling.

Den afsatte tid kan variere alt efter elevernes individuelle behov og antallet af lærere mellem 10 –
20 minutter.
Skole-hjemsamtaler holdes så vidt muligt indenfor lærernes arbejdstid, som er inden klokken 17.
Forældre, der ønsker yderligere skole-hjemsamtaler, kan naturligvis henvende sig til lærerne og
bede om en samtale.

Udskoling
Forældremøder
Vi holder forældremøder i løbet af de første 4 uger efter skolestart.
Forældremøderne holdes på årgangen og fungerer som introduktion til skoleåret.
Øvrige forældremøder kan afholdes som temamøder. Både forældre og skole kan tage initiativ.
Tema for møderne kan f.eks. være:
• 7. årgang: Sundhed & trivsel – f.eks. om rygning/alkohol/sociale omgangsformer (SSP-møde)
• 8. årgang: Uddannelse & job / Lejrskole / Opfølgning på 7. årgangs temaer
• 9. årgang: "Udskoling" – f.eks. om afgangsprøver, om sidste skoledag, dimission og om livet efter
Issø-skolen.
Skole-hjem-samtaler
I efteråret holder vi 3 samtalerunder. 2 lærere fra hver klasse deltager.
I foråret holder vi 2 samtalerunder, hvor alle faglærere deltager.
Eleven deltager som udgangspunkt altid i samtalen.
Alle forældre deltager i mindst et forældremøde og en skole-hjem-samtale i løbet af hvert skoleår.
På 8. og 9. årgang afholdes desuden samtaler med IUP-elever, deres forældre og UU-vejleder. IUP
står for ”Ikke-UddannelsesParate elever”
Som udgangspunkt holdes samtalerne i tidsrummet kl. 15-17. En samtale varer typisk 10-20
minutter. Forældre booker samtale via ForældreIntra.
Forældre kan altid bede om yderligere samtaler med en klasses lærere.
Tilsvarende kan skolen invitere til flere samtaler

