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Kære forældre
Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at jeres barn får den bedst mulige skolegang. Samarbejdet om jeres barns trivsel, læring og udvikling bygger på dialog. Udgangspunktet
for denne dialog bør altid være åbenhed, respekt og ligeværdighed og hensigten
bør altid være at fremme barnets udbytte af undervisningen.
Vi har alle en vigtig rolle i forhold til at fremme de gode samarbejdsrelationer i
fællesskabet omkring skolen. En god skole, hvor elever trives, lærer og dannes er
ikke noget vi kan beslutte, men noget vi skaber i fællesskab, hver eneste dag.
For skole-hjemsamarbejdet på Hurup Skole er det værdifuldt at:
samarbejdet er konstruktivt og at alle anser hinanden som ligeværdige og ansvarlige parter, som efter bedste evne bidrager til barnets trivsel, læring og udvikling.
Det betyder at:
 I forældre engagerer jer i jeres barns skolegang
 skolens lærere og pædagoger ser skole-hjemsamarbejdet som en vigtig del
af deres arbejde
 skolen ser hjemmet som en vigtig ressource og samarbejdspartner
 samarbejdet i den enkelte klasse årligt drøftes og afstemmes på forældremøder
 forældre, lærere og pædagoger altid omtaler den anden part respektfuldt i
barnets nærvær
 I forældre respekterer lærernes og pædagogernes profession og bakker op
om deres arbejde
 skolens ledelse understøtter og om nødvendigt deltager aktivt i samarbejdet
Dialogen mellem skole og hjem handler både om at overbringe informationer og
budskaber samt at vedligeholde og styrke relationen mellem skole og hjem.
Det betyder at:
 både skole og hjem gensidigt informerer og samtaler om væsentlige forhold
vedrørende barnets trivsel
 der afholdes 1 årlig samtale
 der inviteres til yderligere samtale(r), hvis skole eller hjem vurderer, at et
barn har behov for dette
 ForældreIntra benyttes som informationskilde til fælles informationer
 forældre holder sig orienteret på ForældreIntra

10 forældreråd om trivsel


Tal ikke dårligt om dine børns klassekammerater – eller deres forældre



Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendtskaber på kryds og tværs i
klassen



Sæt spot på ”usynlige” kammerater i dit barns klasse. Børn der ikke nævnes,
aldrig er med hjemme osv.



Opmuntre dit barn til at forsvare den klassekammerat, der ikke kan forsvare
sig selv



Giv invitationer til fødselsdage fra klassekammeraterne høj-prioritet. Dvs.
sørg for, at dit barn så vidt muligt tager med til alle fødselsdage



Fortæl dit barn, at fødselsdagsfester er forskellige, og det er en del af
spændingen



Når du selv holder fødselsdagsfest for dit barn, så husk den sociale fødselsdagspolitik: alle, ingen eller alle drenge/piger



Prioriter samvær med de andre forældre i klassen



Støt læreren i dennes arbejde med det sociale liv i klassen



Brug forældrerepræsentanterne og skolebestyrelsen i trivselsarbejdet

5 forældreråd om en god skoledag


Giv dit barn en god nats søvn og en god morgenmad.



Send dit barn af sted til skole i god tid og under trygge forhold.



Gør dit barn parat til skoledagen – tjek tasken!



Vis daglig interesse for skolen - spørger uden at forhøre.



Brug tid på jeres barns skolegang ved at støtte op om læsning og lektier.

Kontakt til skolen
Skolens nummer 99 17 32 40 går ind på kontoret.
Herfra kan der viderestilles til de andre telefoner.

Direkte numre:
99 17 32 40
brsk@thisted.dk

Skolens kontor, sekretær Britta Skaarup

99 17 32 41
tw@thisted.dk

Skoleleder, Tina Westergaard

99 17 32 51
libk@thisted.dk

Viceskoleleder, Lise B. Knudsen

99 17 32 59
Afdelingsleder og SFO, Hanne Mortensen
hamo@thisted.dk
99 17 32 44
brik@thisted.dk

Tekniskserviceleder, Brian Kær

E-mail:

hurup.skole@thisted.dk

Hjemmeside:

www.hurupskole.dk

