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Referat af gruppedrøftelser, Dialogforum for skoleområdet den 5. marts 2020 
 

Temaer til gruppedrøftelser… 
Generel kommunikation i skole-hjem-samarbejdet  
• Hvad er vigtigt at kommunikere om og hvordan? 
• Digital kommunikation og Aula – hvad virker og hvad er svært? 
Dialog om barnets læring, trivsel og udvikling 
• Hvordan arbejder vi med elevplaner mm.?  
• Hvordan tilrettelægger vi dialogen mellem skole og hjem? 
• Hvordan er vores tilgang, når det bliver svært eller konfliktfyldt? 
Skolebestyrelsens rolle i det gode skole-hjem-samarbejde, når alle skal med 
• Hvad har vi vægtet i vores principper for skole-hjem-samarbejdet? 
• Hvordan er skolebestyrelsens dialog med forældrene på skolen? 
 
Referater fra 
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Grøn=Gruppe 1: Funder-Kragelund Skole – Fårvang Skole – Sølystskolen – Thorning Skole 
– Silkeborg Lærerforening v/Niels Jørgen. Helga – ref. Mikael 
Generel kommunikation i skole-hjem-samarbejdet 
• Hvordan fungerer barnet socialt?  
• Vigtig at vi kommunikerer vores værdigrundlag, kan opleves svært  
• Vigtigt med dialogen, skal ikke kun ske på skrift. Vi skal kunne mødes, særligt det bliver svært. 
• Vi skal være i dialog med forældrene om at lykkes omkring hele livet omkring barnet. 
• Vi som skoler skal være opmærksomme på at være præcise i kommunikation. Vi skal ikke tæppe-

bombe med information. Men svært at afstemme, da ønsket om kommunikation er meget forskel-
ligt.  

• Opmærksom på at afstemme forventninger om kommunikationen, skole-hjem-samarbejdet. 
• Åben for samtalen mellem de faste kadencer af møder, at skolen ser forældrenes ønske om disse 

dialoger som en ressource og ikke en belastning 
• Hvordan får vi det ligeværdige samarbejde, også når det bliver svært? F.eks. skabe et fælles tredje  
• Det kan være hårdt at være forældre, krav om involvering alle steder.  
• Respektere forskelle i forældregrupper, nogen kan være usikre på at invitere hjem i f.eks. lege-

gruppe, og hvad så? Er jeg en tilstrækkelig forælder, hvis ikke jeg byder ind. Nogle gange skal 
man være glad for det ekstra, man kan give. 

• Vi skal hele tiden have kommunikation mellem skole og hjem på dagsordenen i skolebestyrelser. 
• En skole oplever, at for få forældre kommer til forældremøder. 
Digital kommunikation og Aula - hvad virker og hvad er svært? 
• Mere overskueligt, færre underkategorier, information ligger kun 1 sted. Det er virkelig tænkt som 

en kommunikationsplatform 
• Skolerne savner det ”administrative værktøj”.  
• Samspil med områder uden for skolen er meget vanskelig, også i relation til at lykkes med intenti-

onerne i Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. 
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Dialog om barnets læring, trivsel og udvikling 
Hvordan arbejder vi med elevplaner mm.?  
• Elevplaner er blevet dårligere efter indførelsen af Meebook, for rigid og afkrydsningsagtig. 
• Fra forældre; oplever ikke elevplan giver værdi, ser det ikke som vigtigt. 
• Hvis lærer skriver i elevplan, kan forældresamtalen blive kedelig. 
• Meebook giver ikke det som vi (skole) havde håbet på, ikke brugbart nok. 
• Ministeriel misforståelse i forhold til at se elevplan som værktøj til at understøtte elevens progres-

sion. 
• Silkeborg Kommune udfordrer lovgivningen på området: En arbejdsgruppe undersøger muligheden 

og forventer snart at præsentere forslag for alle skoleledere (kobling til samarbejdsmodellen) 
• Elevplan er status, ikke fokus på handling. 
Hvordan tilrettelægger vi dialogen mellem skole og hjem? Hvordan er vores til-
gang, når det bliver svært eller konfliktfyldt? 
• Skriftlighed kan noget. Men den svære samtale skal også gennemføres. 
• Glem ikke blikket for forældreperspektivet. Se det fra forældrene vinkel. 
• Når der er mistrivsel i en klasse, smitter det hurtigt til forældregruppen. Her kan det blive svært. 

Husk børnenes stemme ind i disse problematikker. 
• Vær ærlig i kommunikationen. Det her bliver svært, men vi har en plan. 
Skolebestyrelsens rolle i det gode skole-hjem-samarbejde, når alle skal med 
Hvad har vi vægtet i vores principper for skole-hjem-samarbejdet? Hvordan er be-
styrelsens dialog med forældrene på skolen?  
• Sølyst: korte principper, fast tilbagevendende drøftelse, krav også til forældre 
• Funder: bruge det forpligtende samarbejde, fokus på at styrke det gode skole-hjem-samarbejde. 

Mange statements, som hver bestyrelse så drøfter og beslutter. 
• Thorning: bestyrelsen går foran som gode rollemodeller. Aktive i dialogen, taler skolen og initiati-

ver op. 
• Fårvang: gør meget for at forældre skal stoppe den dårlige snak i Brugsen om skolen. Disse pro-

blemer skal rettes til skolen og ledelsen. Forældre skal vide, hvad de kan/skal bruge skolebestyrel-
sen til. 

 
Gul=Gruppe 2: Dybkærskolen – Gjern Skole – Langsøskolen – Trekløverskolen. Peter – ref. 
Helle 
Generel kommunikation i skole-hjem-samarbejdet 
Peter beder om ord på skole-hjem-samarbejdet på skolen, en kort karakteristik 
• Langsø: Har arbejdet meget med principper inkl. modtagelse af nye elever og forældre. Fokus på 

forældremøder og deltagelse fra skolebestyrelsen. Forældre kommer til orde tidligere, konfliktfore-
byggende. Kontaktpersoner til nyankomne, forklaring af skolens kultur.  

• Gjern: Skolebestyrelsen kommer rundt til forældremøderne, både observation og orientering (kon-
fliktforebyggelse). Samtaler efter behov og ikke som pligt, tiden skal være givet godt ud individu-
elt. Forældremøderne, forældrerådene inddrages i dialog med lærerne inden mødet.  

• Trekløver: Har drøftet principperne, meget som do. På hvert møde lidt om Aula, små portioner, har 
set på hjemmesiden og bedre kommunikation med forældre. Arbejder bredt med skole-hjem-sam-
arbejde. Vil lave ”appetizere” i forhold til skolebestyrelsesmøderne med en kort variant af det, der 
har optaget os. 

• Dybkær: Vi er synlige i det første forældremøde i et skoleår, koordineret input. Årligt kontaktforæl-
dremøde, skolebestyrelsesrepræsentanterne har stået for det, dialog og håndbog for hjælpeværk-
tøjer og forventninger, ønske om mere dialog, et forum med bestyrelsen, traditioner hvor forældre 
er på banen, trivsel i klassen. 

Generelt kommunikationen i skole-hjem-samarbejdet? 
• Dybkær: Et tydeligt billede af, at der savnes kommunikation – og at der er for meget.  
• Gjern: Ugeplaner i de små klasser, ens. Behov for stringens fra skolens side. En workshop med nye 

forældre i 0. klasse: hvordan kommunikerer vi med konflikt? Det taler forældrene om, skriftlig af-
tale, som kan genbesøges sidenhen, den følger klassen. Vigtigt med forventningsafstemning. 

• Trekløver: Hvad rører sig i klassen – ikke nødvendigvis lektier og faktuelt, men sociale mål.  
• Langsø: Forældreinvolvering i forældremøder vigtig, det er et fælles ansvar at mødet bliver godt.  
• Dybkær: Ønske om emner på forældremøder, så det kan planlægges, fælles mellem lærer og for-

ældre. Processer, hvis noget ulmer i en klasse. Mindre rum så alle kan komme til orde. 
• Gjern: Forældremøder i små grupper med spørgsmål af positiv karakter, emner tages op med pro-

blematikker også forældrene imellem, ikke skyde på lærerne. 
• Trekløver: Tidspunkt for forældremøder er afgørende, september er sprængfarlig. Samvær er må-

ske vigtigere, spille kort, spise sammen og ikke dagsorden men værdi.  
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• Gjern: Succesfulde forældremøder, når lærerne fulgte bestyrelsens princip om en fælles dagsor-
den. Det gav en fælles ansvarlighed for mødets gang. Nogle har et 3 timers arrangement, børn 
deltager den første time og går i gymnastiksalen med klassepædagogen, mens der er møde. 

• Dybkær: Skolefest, vi øver os. Udskolingen spiser sammen, har selv mad med, det giver det ufor-
melle rum og værdi i næste møde. Det ene forældremøde skulle måske bare være samvær? 

• Langsø: Nogle forældre med flere børn ville ikke ønske mange møder eller kun samvær. 
• Trekløver: Husk at stoppe, børn i 8. klasse kan godt frabede sig forældredeltagelse. 
Dialog om barnets læring, trivsel og udvikling 
• Langsø: En skole-hjem-samtale kan starte med et spørgsmål til hjemmet, skrives i princippet.  
• Trekløver: Det bedste kommunikationsmiddel er ørerne, husk det. En seddel med hjem to uger før 

samtalen har værdi, ligger på bordet til samtalen. Man bliver taget alvorligt som både barn og for-
ældre. Nødvendigt at lærerne kender forældrene.  

• Gjern: Differentieret forældresamarbejde, det skal ske fra den professionelles side. Vi har princip-
per med én obligatorisk samtale, herudover kan man invitere sig selv til samtale. 

• Dybkær: Forældrene vil ikke kun høre om resultater. Vi er ved at finde det vigtige, hvor børnene er 
grundlaget. Løbende samtaler med børnene om elevplaner, taler videre med forældrene også.  

• Langsø: En udfordring at dokumentere de løbende samtaler, det kan ikke gemmes pga. GDPR. For-
ældrene vil gerne, men ikke tilladt. Kun Meebook personfølsomt om faglighed. En kontrakt i star-
ten af samtalen, hvad skal vi igennem. 

• Trekløver: Har prøvet meget, der ikke virker – vi mangler at ramme det halve af forældrene. For-
ældrene og lærerne skal i fællesskab være klædt på til at løse opgaven differentieret. Nogle foræl-
dre kommer aldrig til forældremøder og læser ikke på Aula. Høje lix-tal i skriftlig kommunikation.  

• Langsø: Formandens beretning er en video om det, der er sket i et skoleår, mere overskuelig. 
• Dybkær: Månedsbreve kan også være virtuelle.  
• Gjern: Et par nyhedsfilm, fin respons. Folder til fælles udfyldelse med forældre-barn kan måske 

engagere nogle forældre bedre på forhånd i den fælles opgave.  
• Dybkær: I nogle klasser er det børnene, der har ansvaret for samtalerne – så taler vi om f.eks. be-

kymringer på et andet tidspunkt. Forældrene bliver engageret på en anden måde. 
Skolebestyrelsens rolle i det gode skole-hjem-samarbejde, når alle skal med 
• Langsø: Det pædagogiske grundlag i KRAP, vi er nysgerrige på de forældre, der ikke kommer. 

Nogle har f.eks. dårlige erfaringer fra egen skolegang. En fleksibel tilgang til samarbejdsformen. 
Vigtigt med fællesskab, men også en følsomhed overfor forældrenes forklaringer. 

• Trekløver: Vi sender en sms eller en mail uden at vide, om den bliver læst. Telefonsamtale bedre. 
• Langsø: Hvis forældre ikke deltager i forældremøde, ringes forældrene op og får en mulighed for at 

få et referat på skolen af en leder. Bruger flere ressourcer i de små klasser, så fundamentet er i 
orden, og så lidt færre ressourcer senere. 

• Trekløver: Første samtale i 1. klasse og 7. klasse er et hjemmebesøg, både godt og skidt. Man er 
på besøg på forældrenes hjemmebane. Kan bryde grænser. Samtalen ved siden af fodboldbanen 
eller i Brugsen har også værdi. Det er for nogen forældre ikke naturligt at møde op på skolen.  

• Gjern: Et hjemmebesøg kan give muligheden for at forklare kulturen og åbne for dialogen senere i 
f.eks. telefonsamtale. 

Peter spørger: Hvordan ser I på os i BUU udefra lige nu? 
• Peter: Vi har lige set på kvalitetsrapporten i BUU. I forholdt jer til økonomi i høringssvarene (tallet 

vedr. landsgennemsnit især). Interessant, det bed vi mærke i. 
• Langsø: Forløbet i efteråret har givet nogle dønninger. 
• Gjern: Uden varsel, et voldsomt forløb og en overraskelse. Vores høringssvar er muligheden for at 

lægge fokus på økonomien. Det er en positiv udvikling, hvis I ikke tager pengene igen. 
• Dybkær: Mange faggrupper bruger budgettet hurtigere i år. Uheldigt med få måneder til at spare. 
• Trekløver: Den rettidige omhu. Folkeskolen koster mere og mere, men vi oplever, at vi har stadig 

færre midler til at løse opgaven. Derfor kommenterer vi. 
 
Rød=Gruppe 3: Buskelundskolen – Gjessø Skole – Skægkærskolen – Voel Skole – FOA 
v/Christian. Søren – rev. Anne V. 
Generel kommunikation i skole-hjem-samarbejdet 
• Aula har givet anledning til at se på kommunikation. Buskelund kommunikerer om undervisning i 

Meebook. Forældre kan godt lide forældrebreve en gang ugentligt. 
• Voel har vendt det i skolebestyrelsen, og der er stor forskel på, hvordan man gør i indskoling og på 

mellemtrin. Stor forskel på hvad forældre forventer og behøver. Har fundet frem til minimumsfor-
ventninger som fx ’minimum én gang om måneden skal der forældrebrev ud’. 

• Opmærksomhed på kvalitet fremfor kvantitet – for at alle kan følge med. At man får samlet infor-
mationerne på bestemte tidspunkter. 

• Det er meget forskelligt, hvilke forventninger forældre har. 
• Man kan gøre børn og forældre dovne, når man kommunikerer ofte og meget. Eksempelvis: uge-

brev i indskolingen og mindre på mellemtrinnet. 
• Gennemsnit eller individuelt? 
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• Nice to know/need to know, vigtigt at sortere 
• Oplever ikke, at det er interessant med information, men mere interessant med fortælling – og 

eventuelt på papir. 
• Samarbejde med tosprogede forældre har styrket opmærksomheden på præcis kommunikation. 
• Forældre kan opleve, at der kommer for meget kommunikation 
• Need to know i Besked, nice to know på Opslagstavlen. 
• Brug for mere direkte kontakt med forældre til sårbare børn. 
• Buskelund er fx begyndt at kalde forældre ind til korte møder, hvis der er konflikter.  
Hvad virker?  
• SMS i modtageklasser 
• Direkte kommunikation om eget barn virker 
• Skriftsprog kan være svært – dialog i øjenhøjde er bedre 
• Hvis en besked fylder mere end fem linjer, så ringer vi i stedet 
• Man kan bruge Skype/Facetime 
• Vigtigt at være forebyggende i sin kommunikation – tage udfordringer i opløbet og have en ’re-

sponsiv’ tilgang 
• Tydelig og rettidig kommunikation om det, der er svært 
Dialog om barnets læring, trivsel og udvikling 
• Voel er i gang med et spændende udviklingsarbejde med elevplanerne i Meebook. Arbejder med 

den ’røde tråd’ og elevperspektiv/-inddragelse. Det giver stor værdi som forældre, når elevplanen 
er levende og ikke bare afkrydsning. 

• Buskelund arbejder med digital portefolio. Skriver først udviklingsplanen efter skole-hjem-samta-
len, som et referat. 

• Buskelund er ved at se på tilgang, når det bliver konfliktfyldt 
• Tydelig og rettidig kommunikation – ring gerne og skoleleder på cc. 
• Skriv aldrig i vrede 
Skolebestyrelsens rolle i det gode skole-hjem-samarbejde, når alle skal med 
• Voel har arbejdet meget med skolebestyrelsens dialog med forældrerådene – har kampvalg. Skole-

bestyrelsen kommer ud i alle de nye klasser og jævnligt i andre. Taler fx om forældremøder og 
hvilket indhold, der kan være vigtigt. Fx mobil i 3. klasse. Vil gerne inddrage forældrerådene mere 
og oftere.  

• ’Åben morgenkaffe med skolelederen i skolegården’ 
 
Blå=Gruppe 4: Grauballe Skole – Sejs Skole – Virklund Skole – Dybkær Specialskole – 
BUPL v/Lisa. Susanne – ref. Kaj 
Susanne har et par personlige ting, som hun gerne vil have vendt med gruppen: Hvad kan vi 
politikere gøre for at bedre læseudviklingen i start mellemtrin, hvor kvalitetsrapporterne vi-
ser, at alle er udfordrede? Hvad mangler I ude på skolen? Hvad er det, der skal til? Hvad 
kan politikerne gøre for at hjælpe? Send inspiration til Susanne pr. mail. 
Gode ressourcer til undervisningsmidler er et konkret sted at starte.  
Øg mulighederne for holddeling i læsning! 
Generel kommunikation i skole-hjem-samarbejdet 
Dialog om barnets læring, trivsel og udvikling 
Hvad er vigtigt at kommunikere mellem skole og hjem? Hvad er essensen? 
• Ift. Thomas’ historiske oplæg var der en refleksion over, hvor krævende det i dag er omkring for-

ældreforventninger vedrørende kommunikation. Det har udviklet sig meget over tid. Vi har fat i 
hele barnets verden. 

• Hvad ER det vigtige? – Hvad ER essensen? Og det kan være svært for lærerne at nå rundt om alt, 
fordi så mange har særordninger, som der også skal kommunikeres om. Kommunikationen har ta-
get overhånd. Vi skal tilbage til det, der er det væsentlige. Den enkelte skole skal afklare, hvad der 
er det centrale.  

• Vi gør mere ud af at tale om forpligtende fællesskaber, hvor de stærke børn hjælper et andet barn 
på vej. Hvad sætter vi fokus på? Hvordan kan klassens trivsel være et fælles projekt for klassens 
forældre, hvor man kærer sig om alle? Vi skal fremelske robusthed, hvor vi lærer (børn og foræl-
dre) at sige ”pyt”, at det kan være svært, og hvor det er ok, at alle dage ikke er ren succes. 

• Detaljer bliver forstørret i dag.  
• Aula skal rammesættes: Hvornår kan man vente svar? Der skal forventningsafstemmes. En fælles 

linje på den enkelte skole vigtig, også for arbejdsmiljøet. Pas på serviceniveauet! Godt med en 
kommunikationspolitik, der lægger linjen.  

• Aula kan være det gode redskab, når det bruges rigtigt i ”ansvarsdiskursen”. Elevplaner skal gerne 
være barnets primært. Hvordan kan man finde former, hvor eleverne kommer i centrum? Det kal-
der på nye former for møder, f.eks. med elevdeltagelse i forældremøder, hvor børnene præsente-
rer små workshops. Ejerskab og medansvar på børneniveau. Nedtone elevplaner og dyrke dialogen 
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i stedet. Er tiden bedre anvendt sammen med forældrene og eleverne frem for at skrive elektroni-
ske elevplaner?  

• Elevplanerne var noget, som gruppen her ville kunne undvære! 
Skolebestyrelsens rolle i det gode skole-hjem-samarbejde, når alle skal med 
• Virklund har vægtet forældreinvolvering, og at man møder hinanden med tillid og respekt. Skole-

hjem-samarbejdet er dynamisk og skal udvikle sig over tid. 
• I arbejdet med den fælles trivsel for alle børn har skolebestyrelsen valgt at stille krav til forældrene 

og give dem ansvar. Skolebestyrelsen går ud på forældremøder og formulerer forventninger til for-
ældrene og inviterer til ansvar for fællesskabet og ejerskab for trivslen. De sociale arrangementer 
er i høj grad et forældreansvar, hvor der kan ydes store bidrag til fællesskabet. Alle skal med. 

• ”Sammen skaber vi de gode skoleliv” er en folder, Sejs Skole har lavet i et samarbejde mellem 
skolebestyrelsen, ledelse og medarbejdere. Den beskriver gensidige forventninger og flugter godt 
med den nye politik. 

• Grauballes principper for skole-hjem-samarbejdet har karakter af kontrakt, forventningsafstem-
ning. Anbefalinger til forældre ift. søvn, mad mv. Hjælper med forældrerollen, hvis det er svært. 

• Skolen skal også tilbyde perspektivet på, hvad det kræver at være i det store fællesskab i klassen, 
og at det kræver andet, end det der er brug for hjemme i den lille familie.  

• Tavshedspligten sætter grænser for, hvad skolen kan fortælle de andre forældre. Det er kun den 
enkelte forælder, der kan åbne op for at tale om udfordringer, der fylder. 

 
Hvid=Gruppe 5: Bryrup Skole – Gødvadskolen – Resenbro Skole – Vestre Skole. Jarl – ref. 
Thomas 
Generel kommunikation i skole-hjem-samarbejdet 
• Emnet skole-hjem-samarbejde er foldet ud.  
• Det handler om to søjler, en for skole og en for hjem, og en accept af, at søjlerne kan noget for-

skelligt.  
• Åbenhed og mod, timing vedr. problemerne, fokus på at kommunikere om det gode – ikke kun 

problemløsning, men også en god stund.  
Dialog om barnets læring, trivsel og udvikling 
• Rummelighed, bare det ikke går ud over os…  
• Husk som forældre, at fællesskab kræver rummelighed, træd et skridt tilbage.  
• Skole-hjem-samarbejdet handler også om at sikre læring, det skal huskes.  
• Aula fungerer fint.  
• Elevplaner, de er nedstemt. Der er for meget i dem, der skal luses ud. 
Skolebestyrelsens rolle i det gode skole-hjem-samarbejde, når alle skal med 
- 

 
Lyseblå=Gruppe 6: Balleskolen – Hvinningdalskolen – Sorring Skole – Silkeborg Ungdoms-
skole. Jonas – ref. Charlotte Ø. 
Generel kommunikation i skole-hjem-samarbejdet 
• Jonas indleder med to eksempler: En involverende samtale og det modsatte. 
• Opmærksomhed på kommunikationsform skriftlig><mundtlig. Mundtlig kommunikation er ofte 

svær. 
• Opmærksomhed på ikke at tale hen over børn. 
Dialog om barnets læring, trivsel og udvikling 
• Opmærksomhed på at forventninger skal kunne gradueres. 
Skolebestyrelsens rolle i det gode skole-hjem-samarbejde, når alle skal med 
• Skolebestyrelsen kan gennem principper arbejde med at stille forventninger til forældrenes enga-

gement i skolen. 
• Hvinningdalskolen har erfaring med at skolebestyrelsen involverer klasseforældrerådene i forskel-

lige sammenhænge. 
• Vigtigt at fastholde det lokale engagement. 
• Skolebestyrelserne arbejder med forskellige former for samtaler og med differentiering – nogen 

har brug for meget og nogen har brug for lidt. 
• Gode erfaringer med at lave uformelle arrangementer for børn og voksne. 
• Skolerne skal huske at engagere forældrene. 
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