PARKSKOLEN
Forventningsfolder
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Som skolebestyrelse ønsker vi at tydeliggøre betydningen af et aktivt og målrettet
forældresamarbejde. Vi vil styrke personalet, elever og forældre i arbejdet på at indfri
målene for undervisningen i vores skole og aktiviteterne i vores SFO.

Vi forventer således med denne forventningsfolder
• Et styrket samarbejde mellem skolen og hjemmene
• Forebyggelse af evt. misforståelser
• Inddragelse af forældre i opgaven at alle børn oplever kreativitet, kvalitet og
trivsel
• Tydeliggørelse af signaler og værdier som vi alle kan forholde os til
• Dialog om skolens virke
• Skolen/hjemmet kontaktes hvis de gensidige forventninger ikke indfries
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Skolen kan tilbyde børnene og forældrene
• En undervisning som bygger på faglighed, engagement og professionalisme
således, at en vekselvirkning mellem klasseundervisning, gruppearbejde og
individuelt arbejde støtter elevens mulighed for et begyndende medansvar for
egen læring
• Et personale som sammen med jer og jeres børn udvikler et trygt og
anerkendende miljø med respekt for hinandens arbejde
• Udvikling af elevernes mulighed for medbestemmelse under hensyntagen til
alder og modenhed
• Et personale som i samarbejde med hjemmene skaber grobund for ”en hel
klasse” og konstruktiv konflikthåndtering
• En bestyrelse, en ledelse og et personale som medvirker til et åbent og aktivt
skole-/hjemsamarbejde

Skolens forventninger til forældrene
• Mød med en positiv holdning til skolen
• Vis interesse for jeres barns skolegang og ophold i SFO. Forældreintra,
månedsblad m.v. giver jer mulighed for også at spørge til aktiviteter eller
klassekammerater, som jeres barn ikke ved egen drift fortæller om hjemme
• Giv tid! Hver gang I gør noget for jeres barn, som det selv kan, hæmmer I dets
mulighed for at blive selvhjulpen
• Støt jeres barn i lektielæsning, prioriter tid til det
• Forbered jer sammen med barnet til skole-/hjemsamtaler
• Prioriter og deltag i skolens arrangementer
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• Omtal jeres barns kammerater, deres forældre, personalet og ledelsen i skolen
positivt – det befordrer en god skole for alle parter
• Udhvilede og mætte børn er et forældreansvar
• Lær jeres barn at overholde aftaler og stil krav
• Hav forventninger til jeres barn
• Føl ikke som dit barn, men hjælp det med også at håndtere modgang
• Orienter det primære personale om begivenheder i familien, som påvirker jeres
barns trivsel på kortere eller længere sigt
• Kontakt skolen hvis der er tvivlsspørgsmål. Det vi ved, kan vi gøre noget ved.
Vil I have noget drøftet, henvender I jer direkte til skolen
• Hvis jeres barn pga. sygdom eller anden hindring ikke har været i skole
meddeles det efterfølgende
• Undgå at spørge dit barn fri fra skole

Skolens forventninger til eleverne
• Mød forberedt og til tiden
• Deltag aktivt og positivt i undervisningen og arrangementer
• Tal et positivt sprog til kammerater og voksne
• Se og hjælp hinanden – gør en positiv forskel
• Opfør jer, så vi som skole er stolte af jer – også udenfor skolen
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