Forventninger
til skolehjemsamarbejdet
Velkommen i indskolingen
At begynde i skole er en stor omvæltning for de fleste børn. Jeres barn er her en del
af en større gruppe, hvor der er fælles regler og rutiner, som har til formål, at
klassen kan fungere som en god tryg base/platform for den læring, der skal
igangsættes hos den enkelte.
På Havdrup skole bestræber vi os på, at alle børn skal trives og blive så dygtige,
som de hver især kan. De bedste betingelser for dette skabes i fællesskab mellem
hjemmet og skolen. Vi vil derfor her skitsere de forventninger, som skolen har til jer
forældre, samt det I kan forvente af skolen.
Venlig hilsen indskolingen på Havdrup skole

Fra skolens side kan I forvente
Vi arbejder målrettet og seriøst med at skabe gode klasser, hvor der er tydelige rammer
og arbejdsrutiner, så det enkelte barn trives og føler sig tryg.
Det er fagligt kompetente lærere/pædagoger, som I kan have tillid til, der varetager jeres
barns skoledag og SFO tid.
Vi har en positiv tilgang til de udfordringer, det enkelte barn eller gruppen måtte have.
Vi jævnligt over Aula udsender info om, hvad der sker i klassens hverdag.
I vil blive kontaktet,


hvis vi oplever, der er udsving i jeres barns opførsel/humør, som vi
undrer/bekymrer os over



hvis vi oplever, at jeres barn har faglige eller sociale udfordringer



hvis der opstår enkeltstående situationer, som vi finder, I skal have viden om eller
være med til at støtte op om på en given måde

Relevante faggrupper inddrages i samarbejdet omkring jeres barn, selvfølgelig med jeres
samtykke og vidende, hvis der er brug herfor.
Vi altid kan kontaktes gennem skolens kontor eller Aula.

Skolens forventninger til forældre
I er deltagende og positive omkring jeres barns skolegang ved at


komme til arrangementer på skolen/SFO



bakke op omkring læsetræningen



holde jer informeret om, hvad der sker i jeres barns hverdag på skole/SFO via
Aula og ved samtaler med jeres barn



omtale skolen positivt



bakke op omkring klassens rutiner og aftaler



deltage til skole/hjem samtalerne



sørge for at jeres barn er ajour med skolearbejdet

I hjælper jeres barn til at blive et selvstændigt og velfungerende skolebarn ved at


lære jeres barn, at det ikke altid kan være den bedste, komme først, vinde …



lade jeres barn selv tage ansvar for mindre opgaver, fx ordne penalhus, stille taske
og madpakke på plads



tale med barnet om småkonflikter, så det med tiden selv kan klare mindre
uoverensstemmelser med kammeraterne



jeres barn møder mæt og veludhvilet til tiden



lære jeres barn, at der er forskel på ”kan” og ”skal”

I er med til at styrke det sociale sammenhold i klassen ved at


jeres barn deltager i ”hjem til hvem grupper”



I deltager i skole/klassearrangementer



jeres barn deltager i fødselsdage



jeres barn får skolekammerater på besøg



komme til arrangementer på skolen/SFO
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