
Frydenhøjskolens principper for samarbejdet mellem skole og hjem. 

På Frydenhøjskolen ser vi samarbejdet mellem hjem og skole som afgørende for at det lykkes med 

at skabe livsduelige unge mennesker. Derfor vægtes samarbejdet højt.  

Trivselsforældre: 

Formål: 

At forældrene tager et medansvar for trivslen i klassen. Trivselsforældrene er overordnede 

ansvarlige for trivselsarrangementer i klassen. Der vælges to forældre i hver klasse som 

trivselsforældre. 

Derudover kan vælges flere forældre til at deltage i en trivselsgruppe eller som ansvarlige for 

forskellige sociale arrangementer.  

Trivselsforældrene vælges på det årlige forældremøde inden efterårsferien og valget er gældende 

frem til forældremødet året efter. 

Opgaver: 

● Ansvarlige for planlægning af minimum en social aktivitet i løbet af året.  

● Kontakter nye elevers forældre og byder dem velkommen.  

● Bindeled mellem den samlede forældregruppe i klassen og skolen. 

● Deltage i et årligt møde med skolebestyrelsen og de øvrige trivselsforældre. Mødet ligger i maj 

måned. 

● I samarbejde med klassens lærere og pædagoger planlægger man klassens årlige 

forældremøde. Klasselærerne er ansvarlige for at indkalde til mødet. 

Møder og arrangementer: 

Forældremøder: 

Mødefrekvensen er 1 gang om året, inden efterårsferien. Formål med forældremøder er, at sikre at 

skolen og forældre i samarbejde tager ansvar for den faglige, sociale, trivsels- og 

dannelsesmæssige udvikling i klassen. 

Skolebestyrelsen kan inviteres til forældremødet. 

Der er følgende mål for det gode forældremøde: 

● Forældremøderne skal sikre et godt samarbejde mellem skole og forældre omkring klassen 

● Medvirke til at skabe et godt samarbejde forældre imellem i klassen 

● Sikre inddragelse af forældrene i drøftelse og løsning af faglige og trivselsmæssige problemer i 

klassen 

● Sikre at forældrene kender de overordnede planer for de faglige og sociale aktiviteter, der skal 

iværksættes i klassen 

● Drøfte forældrenes forventninger til et konstruktivt skolehjem samarbejde. 

● Aftale fælles regler for (alt efter klassetrin): 



Fødselsdage, sengetider, brug af mobiltelefon, legegrupper, madpakker, sprogbrug, pubertet, 

alkohol/stoffer, rygning, fester, konfirmation/blå mandag, udlandstur/skolerejser (9. klasse) 

vedrørende lommepenge 

● Der vælges to forældre i hver klasse som trivselsforældre. Derudover kan vælges flere forældre 

til at deltage i en trivselsgruppe eller som ansvarlige for forskellige sociale arrangementer. Det er 

skolens ansvar 

● Klasselæreren er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af mødet 

● Sørge for, at der på mødet er plads til information og dialog med og mellem forældrene 

● Sikre at trivselsforældre og trivselsgruppe inddrages i planlægningen af møderne 

● Indkalde til møderne i god tid og på tidspunkter hvor forældrene har reel mulighed for at deltage. 

Det er UU-vejlederens ansvar  

● At deltage på henholdsvis 8. og 9. klassernes forældremøder, med henblik på information om 

henholdsvis uddannelse og uddannelsesparathedsvurderinger. Det er forældrenes ansvar 

● Forældre har pligt til at deltage og vælge trivselsforældre og trivselsgruppe 

● Bidrage konstruktiv i dialog og drøftelser om klassen faglige og sociale udvikling  

● Trivselsforældrene skal deltage i planlægningen af forældremødet 

Forventninger til eleverne: 
Eleverne inddrages i takt med deres alder i samarbejdet i klassen.  

Socialt arrangement i klassen. Mødefrekvens er minimum 1 gang om året. Formål med sociale 

arrangementer er at skabe et stærkt socialt fællesskab i klassen.  

Mål er at sikre en stærk samhørighed i klassen på tværs af køn og kulturelle skel. Det er skolens 

ansvar  

● Klassens lærere/pædagoger deltager en gang om året.  

● Klassens lærer hjælper med den praktiske planlægning Det er forældrenes ansvar 

● Det er trivselsgruppens ansvar at indkalde til sociale arrangementer, minimum 1 forældre skal 

deltage, eleverne skal deltage. 

 

 Møde mellem klasselærer og trivselsforældre: 

Mødefrekvens er 1 gang om året kort efter skolestart inden kommende forældremøde. Formål med 

mødet er at koordinere dagsorden til forældremøde og sociale arrangementer i klassen i løbet af 

året. Derudover at drøfte klassens generelle trivsel og faglige udvikling. 

Mål: 

● Klasselæreren og trivselsforældre udarbejder i fællesskab dagsorden/indbydelser til møder og 

arrangementer i klassen. 



● Inden skoleårets start aftaler klasselæreren og trivselsforældre en foreløbig plan for hvilke 

arrangementer, der skal finde sted i kommende skoleår, med henblik på godkendelse på 

førstkommende forældremøde. Det er skolens ansvar 

● Klasselæreren indkalder til møderne i god tid og på tidspunkter hvor forældrene har reel 

mulighed for at deltage. Det er forældrenes ansvar. 

Trivselsforældre skal deltage Skolehjem samtaler. Mødefrekvens er to skolehjem samtaler i hvert 

skoleår – en i efteråret og en i foråret. 

Formål med skolehjem samtaler skal sikre at skolen og forældre i samarbejde tager ansvar for det 

enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling. 

Mål: 

● At give forældrene et fyldestgørende billede af barnets faglige udbytte og trivsel og sikre at evt. 

faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide 

● Sikre et samarbejde så alle elever udfordres i forhold til deres potentiale gennem fastsættelse af 

individuelle faglige og sociale mål. 

● Sikre konkrete aftaler om hvordan forældrene kan støtte deres barn i at nå deres faglige og 

sociale mål 

● At samtalen understøttes af elevplanen og andet skriftligt materiale. Det er skolens ansvar 

● Klasselæreren er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af samtalerne. 

● Indkalde til samtalerne i god tid og på tidspunkter hvor forældrene har reel mulighed for at 

deltage.  

● Udsende elevplaner og andet skriftligt materiale i god tid så forældrene har mulighed for at 

forberede sig.  

● Give forældrene fyldestgørende viden om hvordan de kan støtte op om elevens udvikling ● Sikre 

at forældrene får fyldestgørende viden om elevens udvikling i alle fag. Det er UU-vejlederens 

ansvar 

● At deltage på elevernes skolehjem samtaler i 8. klasse, hvor uddannelsesparathedsvurderinger 

gennemgås. Det er forældrenes ansvar  

● Minimum 1 forældre skal deltage 

● Være forberedt til mødet ved at have læst elevplan og andet skriftligt materiale samt tage en 

drøftelse med deres barn om dennes oplevelse af sit faglige udbytte og sociale trivsel. 

● Støtte op om barnet så det kan nå de mål der sættes i fællesskab mellem lærer og forældre. 

Forventninger til eleverne 

● Som udgangspunkt deltager eleven i samtalen. SSP-møder (Skole, Politi og Sociale 

myndigheder).  Mødefrekvens er et møde på 5. årgang og et møde på 7.årgang. 

Formålet med møderne er, at forebygge kriminalitet, alkoholindtagelse med videre. Målet med 

mødet er, at få tydeliggjort for forældrene hvordan vi ved fælles indsats kan forebygge. Det er 

skolens ansvar at indkalde til møderne og lave aftaler med SSP. Det er forældrenes ansvar at 

deltage aktivt i møderne. 



Forventninger til eleverne: 

Eleverne forventes at deltage i mødet på 7.årgang. 

Møde i Forældrerådet (skolebestyrelsen og trivselsforældre) Mødefrekvens er 1 gang årligt i 

november måned efter valg af nye trivselsforældre. 

Formål med mødet er at oplyse forældrerådet som skolebestyrelsens arbejde i året der er gået og 

drøfte næste skoleårs planer fra skolebestyrelsen. 

At skolebestyrelsen ved dialog med trivselsforældre får defineret hvilke temaer som 

skolebestyrelsen bør have fokus på i det kommende skoleår. 

Mødet skal danne grundlag for skolebestyrelsens arbejde. 

Mål: 

● At sikre skolebestyrelsen arbejder med emner, der giver mening for forældre og elever. 

● At skolebestyrelsen får oplæg til næste års fokusområder Det er skolebestyrelsens ansvar  

● Indkalde til møderne i god tid og på tidspunkter hvor forældrene har reel mulighed for at deltage.  

● At inddrage temaer fra trivselsforældre i skolebestyrelsens arbejde. Det er forældrenes ansvar 

● Trivselsforældre skal deltage  

Forventninger til elever: 

● Repræsentanter fra elevrådet skal deltage 
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