FORVENTNINGER
TIL SKOLE/ HJEM
SAM ARBEJDET

God kommunikation
på Læssøesgades Skole
Den gode respektfulde dialog mellem skole og
hjem støtter dit barns læring, udvikling og trivsel.

Sådan kont akt er vi hinanden på Læssøesgades Skole
Kont akt t il klassens lærere og pædagog

Forældreint ra

Har I som forældre overordnede spørgsmål, der
handler om jeres barns trivsel og læring eller
oplevelser omkring klassen, skal I henvende jer til
klassens lærere og pædagog.

Når jeres barn starter i skole, får I som forældre
adgang til ForældreIntra.

Læreren eller pædagogen vil ofte foreslå, at de kontakter jer senere eller aftaler et møde. Dette gøres ud
fra hensynet til jer som forældre, da det i dagligdagen
kan være svært at tage snakken her og nu omgivet af
børn og andre voksne.

Som skole forventer vi, at I som forældre orienterer jer
om jeres barns skolegang ved brug af ForældreIntra.
På ForældreIntra kan I finde :
-

Ved nærmere drøftelse af problemer og personsager
indkaldes der til et personligt møde.

-

Dialogen mellem skole og hjem sker altid direkte
mellem forældre og lærere/pædagoger - ikke gennem
barnet eller andre.

-

Kont akt t il klassens øvrige pædagoger, lærere
og faglærere
Hvis I har spørgsmål til dagligdagen og undervisningen, bør I som forældre altid kontakte den relevante
pædagog, klasse- eller faglærer direkte.

Kont akt t il ledelsen
I er velkomne til at kontakte ledelsen, hvis der er
spørgsmål eller emner, som ikke kan besvares af
klassens pædagog eller lærere. Det kan i mange tilfælde være mest praktisk, at I kontakter ledelsen pr.
e-mail med en uddybende beskrivelse af det emne, I vil
tale om.

Informationsbreve om aktiviteter i
og udenfor skoletiden.
Beskeder fra lærerne .
Information og tilmelding til forældremøder og
skole/hjemsamtaler.
Orienteringer fra ledelse og skolebestyrelse.
Beskeder fra andre forældre.

Skolens medarbejdere orienterer sig på ForældreIntra
hver dag, så den forventede svartid vil højest være tre
arbejdsdage.

MinUddannelse
Alle forældre har adgang til den nye læringsplatform
MinUddannelse.
Her er I forpligtiget til at orientere jer om jeres barns
undervisning og lektier.
I MinUddannelse I kan se de undervisningsforløb
klassen arbejder med og de læringsmål, der er sat for
jeres barn. I logger på MinUddannelse med NemID

SMS
Kont akt t il hjemmet
Skolen kontakter altid hjemmet direkte per telefon
eller via ForældreIntra, hvis der er akut behov, eller
hvis der har været særlige hændelser i skoletiden.

SMS er en mulighed i specialklasser og modtageklasser, men bruges ellers ikke i den daglige dialog
mellem skole og hjem.

Messenger via Facebook
Anvendes ikke af Læssøesgade Skole

Akut t e henvendelser
Akutte henvendelser kan rettes til skolens kontor.

Telefon
Ønskes en telefonsamtale, opfordrer vi til, at der via
ForældreIntra aftales et tidspunkt, hvor I som forældre
bliver ringet op. Dette gøres ud fra hensynet til jer som
forældre, så der er afsat tid til en god snak.

Facebookgrupper og øvrige sociale medier
Skolen har en Facebook side. Her er I som forældre
velkomne til at holde jer orienteret om, hvad der sker
af stort og småt, gode og sjove aktiviteter på skolen.
Facebook bruges ikke som kommunikationsform i
skole/hjem-samarbejdet

Komment arer
Svartiden vil almindeligvis være kortest muligt ? højest 3
arbejdsdage. Ved nærmere drøftelse af problemer og personsager
indkaldes der til et personligt møde.
Alle forældre kan tilgå MinUddannelse og se undervisningsforløb,
lektier, ugeplaner og læringsmål for deres eget barn.

Såfremt man ønsker en telefonsamtale, kontaktes personalet på
intra for at lave en aftale.
I særlige tilfælde hvor det er nødvendigt at give besked samme dag
for at sikre god overlevering og forberedelse af eleven.

Bruges ikke som kommunikationsform i et skolehjemsamarbejde.

Bruges ikke som kommunikationsform i et skolehjemsamarbejde.

Anbefales t il

Meddelelser, informationer og korte
forespørgsler. Orientering om fravær.

Alt relateret til undervisning og lektier.

Akutte henvendelser kan rettes til
skolens kontor

SMS er mulig i specialklasser og
modtageklasser.

Anvendes ikke.

Anvendes ikke.
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