Principper for skole/hjemsamarbejdet:
På Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen
1) vil vi være opmærksomme på alternativ afholdelse af skole/hjem samtaler.
2) tilbydes hjemmebesøg i efteråret af klasselæreren og en medarbejder fra Hvepsereden, når eleven
starter i 0. kl
3) ønsker vi at tilbyde afgangseleverne god vejledning i forbindelse med skoleskift til overbygningsskolen.
5) ønsker vi at arbejde med forældremødernes form og indhold.
6) ønsker vi at anvende et fleksibelt samtalebladssystem, som skal tilstræbe at
øge forældres og elevers engagement i skole/hjemsamtalen. Arket skal være et supplement til
den lovpligtige elevplan. Der lægges vægt på, at eleven så vidt muligt deltager i samtalerne
8) tilstræber vi, at elever og forældre får mulighed for medansvar og medindflydelse
på egen skolegang/deres barns skolegang.
9) ønsker vi at involvere forældrene i arbejdet i og omkring klassen på en måde, som
giver mulighed for medindflydelse og medansvar for klassens samlede liv. Denne mulighed
udmøntes i daglig praksis via kontaktforældreordningen.
10) ønsker vi, at der afholdes minimum ét socialt arrangement for forældrekreds og børn i
alle klasser. Formålet skal være at styrke sammenholdet og kommunikationen i forældregruppen og
i klassen.
11) praktiseres hver dag "åbent hus". Forældrene har derfor altid efter aftale mulighed for at komme
på skolen og overvære - eller deltage i - undervisningen.
Der lægges vægt på at involvere forældrene i klassens arbejde under besøget, idet hensigten er
at give forældrene et så reelt billede af børnenes undervisning og hverdag som muligt.
Denne effekt søges opnået ved at undgå en placering af forældrene på den (klassiske) stol ved "bagvæggen" af klasseværelset, samt via et aktivt samspil med kontaktforældrene i klassen.
Besøgene må ikke have karakter af overvågning dvs. dagligt.
Endvidere holdes der ”Åbent Hus” 2 dage om året henholdsvis efterår og forår.
Der sendes invitation ud i god tid efterfulgt af en reminder kort før dagen.
Kontakt til lærerne.
Lærerne kan bedst kontaktes via forældreintra, som besvares hurtigst muligt. Lærerne kan også
kontaktes telefonisk i arbejdstiden, som er fra 07.30 til 16.00. Hvis opkaldet ikke besvares, kan skolens

kontor kontaktes. Det vil sige, at der ikke kan ringes til lærerne efter kl. 16 og ikke i weekenden. Ved
helt ekstraordinære forhold uden for åbningstiden kontaktes skolelederen på 30328073.
Lærernes forberedelseslokale: 96287936, Huset 96287935, Bussen 96287941, Skolens kontor:
96287939/30328073
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