
 
 

Kommunikation mellem Gedved Skole og hjem i Aula 

Formål  
Kommunikation mellem skole og hjem skal sikre, at skole og forældre i 
samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og personlige 

mestring og det fællesskab det skal ske i. 

Forventninger til elever, forældre og medarbejdere 
Den primære kommunikation mellem skole og hjem foregår via Aula. Det 

letter kommunikationen, når der skrives i god tid.  
For at forældre og medarbejdere på bedste vis kan leve op til ansvaret om 

at skabe optimale betingelser for kommunikationen mellem skole og hjem, 
er det vigtigt, at dialogen mellem de voksne parter ikke går gennem eleven 
eller andre, men altid sker direkte mellem forældre og medarbejdere.  

 
Elever, forældre og medarbejdere kommunikerer respektfuldt og i en venlig 

tone. Det betyder at:   

 Vi tænker os om – inden vi skriver 
 Vi skriver aldrig, når vi er vrede  

 Vi undlader at sende beskeder til store modtagergrupper, som reelt 
kun vedrører ganske få personer 

 Vi henvender os til rette vedkommende 

 Vi møder hinanden med tillid om at ville det fælles bedste for børnene 

 Vi er nysgerrige på, at en sag kan ses fra flere sider 

 Vi bruger et sprog, der ville kunne bruges ansigt til ansigt 

 Vi undgår personlige angreb og er saglige 

 

Skolens ansvar:  
 Skolens medarbejdere informerer en elevs forældre, hvis der opstår 

faglige eller trivselsmæssige problemer - herunder fravær  

 Skolens medarbejdere går som udgangspunkt altid forældrene i møde 
med en spørgende, undrende og professionel tilgang 

 Skolens medarbejdere tilstræber at kommunikere tydeligt og rettidigt 

til forældrene, som hovedregel indenfor 2 arbejdsdage  
 Vi kommunikerer til den enkelte eller til en gruppe og bruger kun 

massekommunikation, når informationen er vedkommende for alle 
 Vi kommunikerer det vigtigste og er altid bevidste om, hvad der er 

nice to know og need to know for at løse skolens opgave 

Forældrenes ansvar:  
 Forældrene holder sig orienteret på Aula  
 Forældrene skal som udgangspunkt orientere skolen, hvis der er 

væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens 
skolegang  

 Forældre, der undrer sig over forhold omkring deres barns skolegang, 
tager som udgangspunkt direkte kontakt til de involverede 

Sagsnr. 85.15.00-G01-3-18 
Dato: 8.6.2020 



 

  Side 2 

medarbejdere i SFO og skole med henblik på løsning af problemet. 
Findes der ikke en løsning på denne måde, retter forældrene 

henvendelse til skolens ledelse.  
 Forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn i 

fritiden, tager så vidt muligt direkte kontakt med det andet barns 
forældre med henblik på løsning af konflikten.  

 Forældre respekterer medarbejdernes tavshedspligt 
 

Kommunikationsveje og redskaber  

 
Aula er til:  

- beskeder  
- anmodning om telefonisk kontakt eller møde  

- sygemelding  
- anmodning om fritagelse fra undervisning   
- tilmeldinger til f.eks. skole/hjemsamtaler, ture ud af huset.  

 
Telefonen er til:  

- akutte beskeder  
- kontakt, der kræver personlig samtale  
 

Samtaler og møder er til:  
- information (skole-hjem samtaler, forældremøder mv)  

- handleplaner  
- konfliktløsning  
 

Godkendt i Gedved Skoles LMU den 19. juni 2020. 
Godkendt på møde i skolebestyrelsen den 18. juni 2020. 


