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5. NOVEMBER 2019 

Principper for  
forældresamråd  

og forældremøder 

Forældresamråd: 

Formålet med forældresamråd er dels at videregive skolens syn på barnet 

- hvordan barnet klarer sig fagligt og socialt – dels at høre hvordan 

hjemmet oplever barnets skolegang. 

Med baggrund i denne dialog bibringes begge parter en indsigt i og for-

ståelse for en handlingsplan for det enkelte barn. 

Der afsættes til alle samråd 15. min. pr. elev ved 2 lærere og 20. min. 

ved 3 lærere. Ingen ansatte afholder samråd alene. 

Skolefritidsordningen deltager i samråd i indskolingen. 

 

Bh. klasse – 8. årgang: 

Der afholdes to forældresamråd pr. år med som udgangspunkt klasselæ-

rer, matematiklærere samt eventuelt sproglærere og fysiklærer. 

Det enkelte team kan dog træffe afgørelse om, at der i forbindelse med et 

samråd kan deltage en anden faglærer end de ovenfor beskrevne. Klasse-

læreren deltager altid. 

Det 2.samråd er frivilligt således, at såvel forældre som skole kan ønske 

samrådet gennemført. 

I børnehaveklassens sidste samråd deltager kommende klasselærer i 1. 

klasse. 

 

Til støtte for samtalen anvendes på 7. årgang samtaleblad ved første 

samråd – ved andet samråd anvendes elevplan. 

Ved første samråd på 8. årgang anvendes elevplan, hvor der fastlægges 

en handleplan. 

Handleplanen evalueres ved andet samråd. 

 

Eleverne deltager altid i samrådene. 

 

9. årgang: 

Der afholdes to forældresamråd pr. år. Det sidste samråd placeres i til-

slutning til den samordnede tilmelding til ungdomsuddannelserne med 

som udgangspunkt klasselærer, matematiklærere, sproglærere og fysik-

lærer og evt. studievejleder. 

Det enkelte team kan dog træffe afgørelse om, at der i forbindelse med et 

samråd kan deltage en anden faglærer end de ovenfor beskrevne. Klasse-

læreren deltager altid. 
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SIDE 2 Ved første samråd anvendes elevplan, hvor der fastlægges en handleplan. 

Handleplanen evalueres ved andet samråd. 

 

Eleverne deltager altid i samrådene. 

 

 

 

Forældremøder: 

Der afholdes som minimum et forældremøde pr. klasse pr. år. 

 

1. – 7. årgang: 

 

Almindeligvis deltager dansk- og matematiklærer. 

 

Alle lærere, som er nye i klasseteamet, deltager i førstkommende foræl-

dremøde. 

Derfor deltager på 7. årgang alle lærere. 

 

8. – 9. årgang: 

 

Klasselærer samt de af teamet valgte lærere deltager. 

Alle nye lærere deltager i det førstkommende forældremøde. 

 

Hvis der sker væsentlige forandringer vedr. en klasse orienteres forældre-

kredsen snarrest muligt evt. indkaldes til et forældremøde. 
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