Samarbejde
Vi ser et stort potentiale i et stærkt samarbejde mellem forældre og personale omkring de børn og
unge, som vi har et fælles ansvar for, og et godt forældresamarbejde skal bidrage til, at børn og
unge i Skave Skole & Børnehus trives, udvikler sig og lærer endnu bedre end i dag.
Målet er, at alle forældre i Skave Landsbyordning oplever sig selv som en samarbejdspartner i
vuggestuen, børnehaven, skolen og SFO – både omkring eget barn og omkring det fællesskab,
barnet indgår i.
Princippet er udviklet i et tæt samarbejde mellem forældre og fagpersoner på tværs af hele
området og vedtaget af Fællesbestyrelsen. Princippet er tæt forbundet med andre principper.

Skave Skole & Børnehus’ ansvar
Kommunikationen mellem forældre og personale er afgørende for et godt samarbejde og skal
være let at gå til.
o Forældrene skal have let adgang til at følge med i deres børns liv og til at kommunikere
med personalet. Det gælder både i forhold til de praktiske forhold og i forhold til
barnets/den unges trivsel, udvikling og læring.
o Der skal være klarhed om, hvordan kommunikationen foregår, og hvordan man som
forældre følger med.
o Det praktiske omkring kommunikationen skal være så let som muligt, så personale og
forældre kan bruge kræfterne på indholdet. (jf. princip for kommunikation)
o Invitere til årlige samtaler såvel individuelle som på gruppe/institutionsniveau (jf. princip
for kommunikation)
o Initiativ til ekstra dialog ved behov.
o Initiativ til nedsættelse af kontaktforældreråd, samt information om forventninger dertil.
o At arrangere og deltage i arrangementer i lokalområdet som fordrer til et godt
forældresamarbejde.

Hjemmenes ansvar
Familien er fundamentet i barnets/den unges liv. Personalet er derfor afhængige af forældrenes
viden omkring deres barn, til inddragelse i det professionelle arbejde. Forældrenes opbakning til
de faglige indsatser er afgørende for barnets trivsel og udvikling.
o Forpligtelse til at henvende sig til de relevante instanser/personale ved undren eller
spørgsmål
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Opbakning til sociale såvel som faglige arrangementer.
Initiativ til ekstra dialog ved behov.
Forpligtelse til at holde sig ajour med informationer fra Skave Skole & Børnehus.
Aktivt medvirke til, at skolen har en høj prioritet i barnets tilværelse, og at enhver fritagelse
fra skolen overvejes grundigt.
o At sørge for at optimere barnets/den unges basale behov, såsom sengetid, madpakker,
udstyr osv.
o At eleven møder til tiden og er lærings- og undervisningsparat.
o Kontaktforældrerådene i henholdsvis skole samt daginstitutionen er sat i værk for at støtte
op omkring det gode samarbejde mellem hjemmene, samt mellem hjem og institutioner.
Enhver har dog et individuelt ansvar for det gode samarbejde.
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