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Kommunikation  

 
Dette princip har til formål at sikre høj standard for kommunikationen mellem Skave Skole & 
Børnehus og hjem om det enkelte barns personlige, sociale og faglige forhold. En god dialog 
mellem Skave Skole & Børnehus og hjem er et godt udgangspunkt for at støtte barnet generelt og 
for at håndtere konflikt, sorg og udfordringer, der kan have indflydelse på barnets hverdag. 
 
Princippet skal læses i sammenhæng med andre principper, der indeholder kommunikation. 

o Kommunikation skal sikre gensidig orientering. 
o Al kommunikation bør foregå i en positiv og respektfuld tone. 
o Al information skal formidles rettidigt. Rette tid og rette sted. 
o Al kommunikation bør tages med den rette person. 

AULA 
 

o Det forventes at forældrene i både skole og Børnehus holder sig orienterede via AULA, da 
det er vores primære kommunikationsmiddel. 

o Forældre skal kunne forvente en vis grad af hjælp fra skole og Børnehus til AULA. 
o Der tilmeldes til arrangementer, samtaler mm. 
o Kontaktbogen på AULA er til fravær i skolen. 
o Beskeder er til anden orientering. 
o Lektiebog/ugeplaner kan ses af både elever og forældre.  
o Mobil-app. 
o Forældrevejledning på https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/ 

Telefonsamtale  
 

o Anvendes ifm. akutte beskeder.  
o Det er muligt at kontakte skolen og Børnehuset og bede om en telefonisk kontakt allerede 

samme dag, hvis medarbejderen er til stede. Der er ikke fast telefontid på skolens og 
Børnehusets kontor. 

o I Børnehuset meldes barnets sygdom og fravær pr. telefon. Der er telefon på hver stue i 
Børnehuset. 

 
 

https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/
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SMS/Messenger 
 

o Er private kommunikationsmidler, som kun kan anvendes i helt særlige tilfælde. 
o SFO har sms-ordning til korte beskeder vedr. komme- og gåtider. Man skal ikke forvente 

uddybende svar. 
o De ældre klasser kan have en messenger-gruppe sammen med klasselæreren - forældrene 

inddrages heri. 

Meebook 
 

o Bruges til årsplaner, undervisningsforløb og elevplaner. 

Samtaler  

Skole/hjemsamtaler: 
 

o Skole/hjemsamtale  
o Behovssamtaler 

Børnehus/hjemsamtale: 
 

o Der er et opstartsmøde i vuggestuen og børnehaven. 
o Inden skolestart er der en samtale.  
o Behovssamtaler 

Forældremøder 
 
Skole: 

o Afholdes i aug/sept. Først fællesmøde med information om skoleåret. Herefter møder i 
klasserne 

o Fyraftensmøder afholdes ad hoc 
Børnehus: 

o Årligt forældremøde i Børnehuset i starten af kalenderåret 
o Informationsmøde i april omkring overgang fra Børnehus til førskole 
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Det daglige møde mellem forældre og personale ved aflevering og 
afhentning  
 

o Er med til at opbygge den gode relation 
o Vi er opmærksomme på den gode overgang for barnet 
o I vuggestuen er der stort fokus på tryghed og kommunikationen er vigtig. 
o I børnehaven er der fokus på tryghed og på at barnet bliver mere selvstændigt. 

Kommunikationen er vigtig. 
o I skole og SFO er der fokus på selvstændighed og undervisningsparathed. 

Kommunikationen er vigtig. 

Facebookside 
 

o Bruges til branding jvf GDPR 
o Billeder fra dagligdagen og arrangementer 
o Mulighed for at ramme en større målgruppe 
o Klassegrupper (hjem/hjem) og stuer i Børnehuset. 

Hjemmesiden 
 

o Formel information om skole, SFO og Børnehus. 
o Opdateres løbende. 
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