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Ideer til styrkelse af skole-hjemsamarbejdet 
Nedenfor er opsamlet de ideer og forslag som klasseråd, pædagoger og lærere har 
stillet i forhold til  at styrke skole-hjemsamarbejdet på Vemmelev Skole (skoleåret 
2012-2013)

”Gode skolemøder” – hvordan ?
Vælge emner for mødet, som er relevant for klassen/forældrene•	
Noget praktisk, der relaterer til et emne i årsplanen (evt. gennemgå •	
regnearterne)
Invitere forældre til værksteder, hvor forældrene arbejder sammen. Lade dem •	
prøve det eleverne skal igennem
Lave en spændende indkaldelse /dagsorden. Et punkt kunne være medbring •	
nogle eksempler på problematikker ved lektier.
Beskrive og drøfte forventninger til hinanden•	
Alle forældre kommer og forældre er med til møderne gennem hele •	
skoleforløbet (kulturen skal etableres fra indskolingen af )
At give forældrene ”opgaver” (gøre møderne aktive, hvor forældrene er mere •	
involveret)
Forældreråd: delt ind i trivselsgrupper. Eksempelvis kunne holdene blandt •	
forældrene blandes hvert år. Hver gruppe står for et arrangement.
At forældre prioritere skolemøderne frem for andre aktiviteter.•	
At læreren bliver ved med at være god til at give udtryk for at ”vi vil meget •	
gerne have kontakt med jer og vi ønsker jeres involvering”
Skole-hjem møder andre steder end i skolen•	
Foredrag for forældrene•	
Inddrage forældrenes ressourcer•	
Emner til debat, hvor forældrene skal tage stilling•	
Værksteder i fagene – •	 se hvad der er tænkt for året
Underholdning – mad•	
Holdningsspil•	
Eleverne er meddeltagende i oplæg sammen med læreren•	
Børneoptræden ”lokker” forældre med•	
Forældrene skal inddrages mere fx via forældreintra•	
Indblik i elevernes hverdag via film – teaterstykker etc.•	
Eleverne kan vise et eller andet for deres forældre•	
Fælles spisning: både lave mad i fællesskab/medbragt mad til fælles buffet•	
Alternative tidspunkter til forældremøder : eftermiddag•	
Oplægsholder med relevante ”op-i-tiden” emne•	
Andre måder at holde S/H-samtaler: cafe-møder•	
Forældre kan ikke fjernstyres – positiv ånd•	
Tidspres kun 2 timer til møde – afsætte mere tid •	
Svært at få tid til at ringe om noget positivt•	
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Fælles årgangsstart, derefter klassevis. Noget spiseligt og emne/indhold som •	
involverer både elever, forældre. Fx måde at tale sammen, sms, præsentation 
af nye faglige ting: skriverouletter, forældreintra, CL, noget praktisk der 
relaterer til undervisningen: læsekontrakt
Vedr. forældremøder: afstemme forventninger i forhold til formen af mødet, •	
medinddrage forældrene i dette
Den gode samtale kan også være den svære samtale•	
Afholde en skole/SFO-dag  for forældre/bedsteforældre•	
Afholdelse af en årlig skolefestival hvor eleverne er inddelt i indskoling, •	
mellemtrin og udskoling
Skolen kunne skrive i ugeplanen hvad det er, vi hjemme skal tale om, med •	
vores barn
Møder hvor der bliver tid til udveksling af holdninger og meninger. F.eks •	
med spørgsmål om relevante temaer for klassetrinnet, f.eks alkohol, 
fjernsynsforbrug osv. 
En ”værktøjskasse” pr. årgang med relevante ideer til forældremøder for med •	
forslag til emner til debat
Møder kunne bruges på eksempler fra •	
undervisningen ”cases” -  også i forhold til 
konflikter
Godt at der er mulighed for at vælge tid til samtale •	
på intra til skole/hjemsamtaler
Ide: læreren præsenterer en opgave for forældrene, •	
f.eks hvad er en læsekontrakt?
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Forældremøde: skal årsplanen præsenteres på mødet? •	
Inddragelse af klasserådet i praktiske ting•	
Cafestemning på forældremødet. Evt. spørgsmål om elevernes dagligdag til •	
debat
Planer og fakta kunne sendes hjem på papir eller på intra i stedet for på •	
mødet
Dialog om årsplaner mellem skole og hjem (eller mellem skole og klasseråd)•	
Møder: I hver klasse kunne laves en undersøgelse af hvilket tidspunkt der •	
passer bedst til afholdelse af møder
Årsplan på intra•	
Forældreråd kunne lave en undersøgelse af klassens forældregruppes ønsker •	
til arrangementer i løbet af året
Fokus på den gode historie •	
Ønske om at punkter som kan formidles på skrift kun bliver formidlet på skrift•	
Mulighed for skole/hjemsamtaler uden elever, tid til fordybelse i samtalen•	
Tidlig udmeldelse af datoer for arrangementer på skole/udenfor skolen•	
Vægt på det sociale i storforum, det sociale mere i højsædet•	

Hvordan bringer  vi ”Verden derude” ind i vores hjem ?
Vigtigt at lære børn at være kritiske ift. hvad de ser i TV•	

Hvornår er børnene klar til at se thriller, Forbrydelsen, Nyheder (lyd,  -
musik gør tit tingene voldsommere) ?

Se TV og snakke om det sammen (eks: Matador – et tidsbillede), ”Paradise •	
hotel” (etik og moral!). Samtale om dokumentarprogrammer i TV. F.eks. ”Fup, 
Fedt og flæskesteg,Luksusfælden, Kontant og DR mama (12-18 årige).
Lad børnene gøre sig nogle ”verdenserfaringer”, som gør dem nysgerrige og •	
bliver til inspiration til de ”små” og ”store” snakke.
Gør brug af idrætsforeningerne, og brug dem til opbakning til at motivere •	
eleverne til at gøre noget ved lektierne
Idekatalog til lokale seværdigheder•	
Tal om ”nyheder”•	
Samle ind til Nødhjælpsorganisationer og tale om projektet•	
Se på kort, når man skal ”på tur” – hvor skal vi hen?•	
Tag andre steder hen end ”tæt-på-steder” eks:Eksperimentariet i København•	
Tale om forskellige informationer: land/by/befolkningstal•	
Nummerplade-leg når man kører bil•	
Læse vejskilte – træne orienteringssans•	
Tale om lande og byer som børnene har besøgt•	
Spille ”Brain box” (et spil om verden), ”Afrikas stjerne, ”Kalaha”•	
Opleve verden fysisk på en simpel måde•	
Tale om naturen•	
Tale om historien for området•	
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”Geocaching” – god læring i forhold til at løse sociale opgaver, lære om •	
navigering, natur og historie
Lejrskole 3. kl. – 2 dage, 8. kl. 3 – 4 dage (forslag fra forældregruppe)•	

”Læring hjemme” – hvordan ?
Lege-matematik. Tage matematik”briller” på (gerne helt konkret i pap) og •	
tælle ”hvor mange gafler, hvor mange skuffer i køkkenet” etc.
Spille spil og Bræt-spil, hvor man spiller sammen og snakker om det imens•	
Læse vejskilte, nummerplader•	
Inddrage børnene i hverdagens gøremål: hjælpe med projekter og •	
madlavning – snak om mål og vægt, hvor kommer hvad fra etc
Læreren henviser til link med informationer til det, der skal undervises i•	
Sudoku, Kryds&tværs, banko og andre spil – sammen•	
Tale om verdens gang, hvad sker i samfundet•	
Tale om hvad der står i avisen•	
Bevidst samvær: snak om film/tv/bog/oplevelser. •	
Spørg ind til en større opgave/stil barnet skal lave – fremadrettet… hvad tror •	
du der sker nu? Hvad skal du mere have med i opgaven ? etc.
Stil spørgsmål også selv om man som forældre ikke kan svaret, men kan •	
vejlede/hjælpe til,  hvor man kan finde svaret – eller bare lytte til hvad barnet 
har tænkt.
Indkøb fælles•	
Husholdning fælles – tøjvask•	
Pixiudgave af årsplan•	
Være med i situiationer, hvor der måles, vejes, regnesm skrives, staves, leges •	
mm som ikke nødvendigvis er andel af lektier
Dyrke motion sammen, samle sten, se på…•	
Spille spil sammen•	
Kulturoplevelser sammen•	
Lave mad sammen•	
Tilbud til ophængning på køleskabet (træning/konkurrencer etc)•	
QR-kode til køleskabet•	
Ugeplan med link til arbejdet i undervisningen – info om undervisningen•	
Vise interesse, spørge ind til•	



Computerspil: ”Pixeline”, ”Flunkerne”•	
”Geocaching” (udendørs skattejagt med brug af GPS)•	
God ide at få en ugeplan fra skolen så det bliver synligt for forældre hvad der •	
er af lektier
Spil: ”Rommy cub”, ”Yatzy”, ”Scrabble” ”Vildkatten” (bogstavleg), ”Triominos”•	
Bøger i læsekontrakten skal være i barnets interesse (eks. Anders And og •	
motorblade)
Lave en personlig tidslinie, det giver grobund for en god snak hjemme•	
Elever fra de familier, som holder ferie udenfor skoleferier (tilpasset klassetrin) •	
kunne f.eks lave fremlæggelse om det land/den oplevelse de har haft med 
familien 
Fælles lektiehjælp/læsning mellem legekammerater og forældre •	

”Fælles oplevelser med skolen” - hvordan ?
Skov-forældremøde med bål/mad•	
Generelt være aktive sammen børn/forældre/lærere: •	
Læsemarathon,volletturnering
Klasserådsarrangement•	
Forældredeltagelse ved jule-klippe-klistredag evt. i SFO•	
Aktive forældre- Forældre med i undervisningen efter aftale – forældrebank•	
Forældre der underviser i f.eks. førstehjælp•	
Mindre arrangement med invitation af forældre•	
Invitere forældre til fernisering ved endt emneuge el.lign, hvor hver klasse •	
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måske stiller med x antal kage og der kan købes kaffe
Vi skriver ofte at ”forældre er velkomne”… Måske skal der i stedet stå ”Vi ser •	
meget gerne forældre ved arr. hvis de har muligheden..”
Fleksible forældremøder, hvor man kombinerer en kort briefing fra læreren og •	
bagefter noget hygge
Spilledag•	
Motionsdag•	
Skoledag for forældre•	
Forårskoncert – eller anden fælles ”aflsutning” (efter emneuge?), skolefest, •	
afslutning på emneuge – forældredag, åbent hus
Generationsdag med bedste/olde•	
SSP/inspirationsmøder•	
Set i skolemøder med forskellige værksteder: elever og forældre sammen•	
Lejrskole, hvor forældrerådet er med/kommer på banen•	
Forskellige aktiviteter hvor forældrene bliver rystet sammen•	
Der skal gives mere tid til læreren/pædagogen til deltagelse i •	
arrangementerne. Gerne primært indskolingen, da det er der kimen bliver 
lagt for et godt fællesskab
Læsemarathon•	
Skovforældremøde med bålmad•	
Volley/basket turnering med elever, forældre, •	
lærer
Klasserådsarrangementer•	
Lektiecafe for forældre•	
Forældrehygge i sfo (fra 15-16)•	
Messe om job, via forældre der forklarer om •	
deres job
Et socialt arr. om året, f.eks klassefest, julestue, •	
bowling
Forældrerådet kunne planlægge et arrangement de dage hvor der er skole/•	
hjemsamtaler for at styrke forældrerelationerne
Lave en ”idebank” til nye klasseråd med ideer til fællesoplevelser udover •	
juleklip, sommergrill, men også f.eks fællesture til Bon Bonland, overnatning 
sammen, fællesoplevelser generelt
Skolen kunne være vært ved ”åben hal/sportsdage”, kunne være en årlig •	
tilbagevendende begivenhed for familier
Afholdelse af fernisering hvor elever fremlægger deres produktioner fra f.eks •	
håndarbejde, fysik osv. Kunne af holdes afdelingsvis
Timer til lærere til yderligere deltagelse i klasserådsarrangementer – ønske om •	
tid til at skabe gode relationer
Lån af skolens lokaler - f.eks festsalen (kun forsikringsmæssigt OK hvis lærer/•	
pædagog deltager)
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Lave en mappe med gode ideer til klasserådet med gode ideer og forslag til •	
inspiration for alle
Introfest ved skift til nyt ”trin” – f.eks ved overgangen fra indskoling til •	
mellemtrin osv. 
God og grundig intro ved klasselærerskift•	
Udflugter/små ture, formiddag med deltagelse af klasselærer, gerne •	
overnatning arrangeret af klasserådet
Lejrskole i 6. klasse er rigtig godt•	
Vigtigt at klasselærer deltager i klassearrangementer – flere timer til dette •	
ønskes
Ønske om ekskursioner – kan forældre evt. tage del i undervisningen – •	
besøge forældrenes arbejdspladser, besøge politi, falck, flådestation…
Have nogle fælles projekter f.eks  ændre klasseværelset, (søge fonde), •	
potteplanteprojekt
Tema om ”Skolefest” hvor skolen arbejder med festen i ugen op til. Ideer: mad •	
fra andre lange, OL, teater, dans, revy, afsluttes med fællestid forældre og børn

Andre ideer
Støtte og hjælp til elevrådsrepræsentanter i forhold til at få ført deres mange •	
gode ideer ud i livet
Skolemøder: en repræsentant ringer rundt for at huske forældrene på at •	
komme med til mødet
Lektiefri skole•	
DDV pædagogik – Det Der Virker•	
”lære sammen” – godt, brugbart ord i forhold til klassens børn og deres •	
udfordringer
På møder fortælles om det nye/faglige niveau til forældrene, f.eks i forhold til •	
matematikken
Hvad skal der til for at mit barn skal gå på Vemmelev Skole? Fokus på social •	
læring i førskoletiden.

            
              November 2012 – februar 2013


