
 

 

 

Principper for kommunikation og samarbejde 

Formålet med skolens eksterne kommunikation er: 

- At tilbyde forældre og andre med interesse for Borup Skole informationer om skolens virksomhed når 

og hvor der er ønske om det 

- At give forældre med børn på skolen et højt informationsniveau om arbejdet i de enkelte klasser 

- At sikre en god kontakt mellem skolens medarbejdere og forældre 

 

Skoleporten og Forældreintra benyttes til kommunikation  

 

 

 

 

 

 

 

Forældreintra erstatter ikke den personlige dialog. Ved behov for dialog med en konkret lærer eller 

pædagog, skolelederen eller med skolebestyrelsen kan der aftales et møde med de pågældende. En digital 

besked kan forventes besvaret inden for 7 arbejdsdage. 

 

Kontaktforældre og Skolebestyrelse 

Udover skole/hjem-samarbejdet som beskrevet ovenfor, er der fokus på forældresamarbejdet i 

Skolebestyrelsen og ved etablering af kontaktforældreråd i de enkelte klasser. 

Kontaktforældre i de enkelte klasser vælges af forældrene i klassen på årets første forældremøde. Gruppen 

af kontaktforældre kan bestå af det antal forældre, som er interesseret i opgaven.  

Kontaktforældrenes opgave kan beskrives som følgende: 

- Fokus på det sociale liv i klassen og skabe fælles grundlag for god trivsel blandt klassens elever og 

forældre 

- Etablere lege-/venskabsgrupper for eleverne 

- Byde nye forældre velkommen til klassens fællesskab 

- Forsøge at sikre et samarbejde med kontaktforældre fra de øvrige klasser på årgangen 

- Være bindeled til skolebestyrelsen 

 

På Borup Skole tillægges begrebet 

ordentlighed stor værdi. Ordentlighed som 

en generel fællesnævner og med særlig 

betydning i forhold til samvær og 

kommunikation. 

Ordentlighed kan her beskrives som gensidig 

respekt og anerkendelse som et bærende 

princip. Ordentligheden gælder, når man taler 

med hinanden, til hinanden og når man taler 

om hinanden. 

 

Skoleporten (www.borupskole.dk) benyttes til:  

- Informationer fra skolen til 

forældregruppen og andre 

- Orientering om skolebestyrelsens arbejde 

- Kontakt mellem forældre og 

skolebestyrelsen 

 

Forældreintra (www.borupskole.dk/fi) benyttes til: 

- Kontakt mellem skole og hjem, herunder 

o Meddelelser til informationer fra 

medarbejdere til forældregruppen 

o Beskeder mellem lærer og forældre om 

den enkelte elev samt mellem forældre 

indbyrdes 

o Opslag til oplysninger fra skolen og 

kontaktforældre til forældregruppen 

. 

 

http://www.borupskole.dk/
http://www.borupskole.dk/fi


 

 

Samarbejdet mellem forældre, Skolebestyrelse og medarbejdere/ledelse på Borup Skole beskrives 

herunder: 

 

Skolebestyrelsen repræsenterer alle forældre på Borup Skole og har ansvar for en række principielle 

beslutninger af relevans for skolen, medarbejderne, den enkelte elev og forældrene. Derfor er det vigtigt 

for skolebestyrelsen at have kontakt til skolens forældre. 

Skolebestyrelsens kontakt til forældrene foregår blandt andet ved: 

- Nyhedsbreve på skoleporten og forældreintra 

- Kontaktforældremøder med temaer (erfaringsudveksling mellem forældre og input til skolebestyrelsens 

arbejde) 

- Klassevenner, hvor skolebestyrelsens forældrevalgte medlemmer tilknyttes en årgang og så vidt muligt 

deltager i minimum et forældremøde årligt 

Skolebestyrelsens kontaktliste er opdateret og ligger på skoleporten under ”Skolebestyrelsen”. 

 

 

 

 

 

 

Vedtaget af Skolebestyrelsen den 1. marts 2016 

Forældre 

Klassens  
voksne 

Kontakt-
forældre 

Skole-
bestyrelse 

Skolens 
ledelse 

Særlige møder ml. kontaktforældre og bestyrelse. 

Generelle forældremøder for alle. 

 


