Princip vedr. samarbejde mellem skole og hjem:
På Tommerup Skole prioriterer vi et konstruktivt og gensidigt forpligtende samarbejde
mellem skole og hjem som nødvendigt udgangspunkt for, at eleven/ barnet kan trives og
lære.
Forældre er elevernes og skolens vigtigste resurse.
Dialog er en forudsætning for, at vi lykkes med elevens skolegang.

Dialogen mellem skole og hjem foregår som udgangspunkt på følgende måde:
Skoleintra/ Aula:
Som udgangspunkt foregår den daglige kommunikation mellem skole og hjem gennem
Skoleintra/ Aula. Forventningen er, at man svarer hinanden inden for få dage og ligeledes er
forventningen, at vi kommunikerer gensidigt respektfuldt og i ligefremt sprog.
Forældremøder:
Årligt forældremøde med information om og fælles drøftelse af klassens arbejde,
arbejdsformer, trivsel og faglige mål.
I 0.kl har vi 2 årlige forældremøder, hvor der er fokus på skolestart, trivsel og fællesskab.
Bestyrelsen er repræsenteret i disse møder.
Skole-hjemsamtaler:
2 gange årligt inviteres til skole-hjemsamtaler, hvor der er fokus på både trivsel og faglighed.
Samtaler efter behov:
Hvis der er behov for yderligere samtaler om elevens trivsel, udvikling eller faglighed
indkaldes der til dette.
Nyhedsbreve fra skolen:
Hver måned udsender skolen et nyhedsbrev, som går til alle hjem. Nyhedsbrevet handler
primært om de overordnede ting, som foregår på skolen. Nyhedsbrevet indeholder en
kalender med de kommende arrangementer på skolen.
Nyhedsbreve fra klassen:
Klassens team udsender med jævne mellemrum nyheder om, hvad klassen arbejder med og
hvordan klassen trives, herunder information om evt. konkrete trivselstiltag.
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Arrangementer på skolen og i klassen:
I løbet af året vil der være sociale arrangementer både omkring klassen og på skolen som
helhed. Disse arrangementer bliver der inviteret til gennem Skoleintra/ Aula. Det er
afgørende for trivsel og sammenhold i klassen og fællesskabet på skolen at forældre bakker
op om disse arrangementer.
Klasseråd:
Vi lægger op til, at klasserne ved forældremødet vælger et klasseråd. Klasserådets opgave er
at understøtte klassens trivsel, f.eks. gennem sociale arrangementer for klassen. Det er
afgørende for fællesskabet i klassen, at forældrene bakker op om klassens arrangementer.
Forældres deltagelse i skolens liv og hverdag:
Forældre er altid velkomne på Tommerup Skole.
Hvis man ønsker at være med i undervisningen giver man lige en besked til læreren forinden
af hensyn til planlægningen.
Forældre er meget velkomne til at synge med ved morgensamlingerne på tirsdage og
fredage.
Tommerup Skoles Støtteforening:
Tommerup Skole har en støtteforening, som understøtter skolens virke gennem
arrangementer for hele forældrekredsen og for lokalsamfundet som helhed.

Bestyrelsen, 26.02.19
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