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Kære Forældre på Frisholm skole  

På Frisholm Skole arbejder vi sammen for, at vores børn bliver til nogen, og ikke blot til noget. Vi 

ønsker, at eleven føler sig mødt og anerkendt, at eleven indgår i relationer og oplever glæden ved at 

lære. Elevernes læring og trivsel er vores fælles ansvar – et godt skole-hjemsamarbejde er 

altafgørende. 

Skolens personale er dem, der har ansvaret for, at børnene bliver fagligt dygtige og socialt stærke i 

fællesskabet. Forældrene er dem, der har ansvar for, at barnet er klar til at komme i skole hver dag. 

Forældre 

Som skole har vi følgende forventninger til forældrene:   

- Opdrager barnet til at behandle andre med respekt 

- At eleven møder undervisningsparat (veludhvilet, nødvendige skoleredskaber, spist 

morgenmad, madpakke med, møder til tiden, etc.) 

- Følger med i og støtter barnet i dets skolegang, samt deltager i skole-hjemsamarbejdet, 

fællesarrangementer mm.  

- Respekterer skolen som arbejdsplads for både elever og personale 

- Er loyale over for skolen og omtaler skolens personale og elever med respekt  

Eleverne øver sig hele tiden, så hvis det går skævt, er det afgørende, at forældre og personale er i 

dialog og sammen hjælper dem videre. Ved bekymringer eller konflikter i skoletiden er det vigtigt, at 

vi kontakter hinanden, samt inddrager skolens personale. Se evt. Antimobbestrategien for Frisholm 

skole eller Silkeborg kommunes vejledning ved problemer i daginstitution eller skole. 

Forældreråd 

Forældrerådet er vigtig for det sociale fællesskab i og omkring klassen, og dermed for børnenes 

trivsel. Skolebestyrelsen vil gerne opfordre til, at alle forældre på et tidspunkt i deres barns 

skolegang melder sig til at være med i forældrerådet.  

Personale 
I forhold til skole-hjemsamarbejdet kan du forvente, at personalet:  

- Afholder skole-hjemsamtaler/samarbejdssamtaler 

- Indkalder til ét årligt forældremøde, samt evt. temamøder for forældregruppen  

- Giver løbende informationer om undervisning og aktiviteter 

- Altid kvitterer for modtagelse af besked inden for 1 arbejdsdag og følger op inden for 3 

arbejdsdage 

I skole-hjemsamarbejdet kan skolens ledelse inddrages efter behov. Skolens ledelse er samtidig 

koordinater i forhold til skolens vejledere, samarbejdspartner og kommunale konsulenter.  

Skolebestyrelsen  

I skolebestyrelsen samarbejder forældre- og medarbejderrepræsentanter, samt skolens ledelse. Her 

udarbejdes overordnede principper, handleplaner og retningslinjer. Er du nysgerrig på hvad Frisholm 

skole kan tilbyde, så få mere information på skolens hjemmeside.   

Venlig Hilsen  

Skolebestyrelsen, personale og ledelse  

Frisholm Skole 

https://frisholm-skole.aula.dk/vores-skole/trivsel-og-antimobbestrategi
https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Problemer-i-daginstitutionen-eller-skolen
https://frisholm-skole.aula.dk/

