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KOMMUNIKATIONSPOLITIK 

Løgstrup Skole, januar 2020 

Åben, ærlig og positiv kommunikation mellem skole og hjem er en forudsætning for et godt skole/hjem-sam-

arbejde om fællesskabet på Løgstrup Skole, og det enkelte barns personlige, sociale og faglige udvikling.  

Løgstrup Skoles kommunikationspolitik står på to ben: dialog og information.  

Derfor forpligter vi hinanden på et samarbejde gennem kommunikation mellem skole og hjem, hvor vi er 
optaget af at have: 

 gensidig relevant orientering og dialog 
 en nysgerrig, åben og respektfuld tone. 
 En anerkendende, nysgerrig og åben tilgang til barnet og fællesskaberne barnet indgår i.  
 Rettidig formidling på rette sted. 
 Skolen er forpligtet på at dele relevant viden fra hjemmet internt mellem de forskellige arenaer barnet 

indgår i (klasse, SFO, klub) 

 

Kommunikations-niveau 
Vi er opmærksomme på at vores kommunikationsniveau er afstemt i forhold til mængde og relevans. Dette for 
at budskabet bliver tydeligt og præcist.  
I følsomme sager er vi opmærksomme på kvaliteterne ved et møde eller en telefonsamtale frem for den skrevne 
dialog. 

Platforme 
Vi anvender flere forskellige platforme i vores kommunikation 

Aula 
Aula er vores primære kommunikationsplatform. Forældre opfordres til at tjekke Aula hver dag, da det er her 
den løbende dialog mellem skole og hjem findes.  

I AULA sker tilmelding til arrangementer, skole-hjemsamtaler mm. 

AULA har en app, hvor det er muligt at slå notifikationer til, så man bliver mindet om nyt indhold i Aula. 

I SFO regi forgår daglig informationer om aktiviteter, arrangementer m.m. på Tabulex. 

Meebook 
I Meebook findes årsplaner, undervisningsforløb og elevplaner.  

Forældre har også adgang til udvalget undervisningsforløb, der er planlagt i Meebook. 

Forældre har adgang til sit barns elevplan i Meebook.  

Facebook 
På Facebook (facebook.com/loegstrupskole) synliggøres skole og SFO-billeder fra hverdagen og særlige 
arrangementer. 

Mange klasser har en forældre-facebookgruppe, hvor forældre kommunikerer med hinanden. Medarbejdere 
inddrages ikke i disse grupper.  

https://www.facebook.com/loegstrupskole/?rf=108788415818634
https://www.facebook.com/loegstrupskole/?rf=108788415818634
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Telefon/sms 
Når det gælder større og/eller følsomme emner, er det bedst at mødes ansigt til ansigt. Telefonisk kontakt kan i 
nogle tilfælde være et godt alternativ. 

Det er muligt at kontakte skolen og bede om en telefonisk kontakt allerede samme dag, hvis medarbejderen er 
til stede. Der er ikke fast telefontid på skolens kontor. Medarbejdernes kontaktoplysninger tilgås også i Aula 

Sms kan anvendes i helt særlige tilfælde i skoledelen, hvis det er aftalt med medarbejderen. 
SFO har sms-ordning til korte beskeder vedr. komme- og gåtider. Der kan ikke forventes uddybende svar. 

Fora hvor vi mødes 
Forældremøder 
Årligt møde, hvor vi som samarbejdspartnere mødes og sætter fokus på klassen som helhed. Alle elevernes 
forældre deltager sammen med klassens primære lærere og pædagoger. I nogle tilfælde er faglærere såsom 
engelsk-, tysk- og fysiklærere også med til mødet. Skolen er vært, og planlægger typisk forældremøderne 
umiddelbart efter sommerferien. 

Mødet er både et orienterings- og dialogmøde. Indhold på et forældremøde er blandt andet: 

- Præsentation af relevante lærere og øvrige medarbejdere 
- orientering om årsplanlægningen for klassen 
- forældrerådet beretter om tiltag i det forgangne år  
- forældre og lærere drøfter klassens generelle trivsel 
- det gensidige informationsniveau og dialogen mellem skole og hjem afstemmes  
- Skolebestyrelsen beretter om deres arbejde 
- Valg til forældreråd. 
- I Galaksen deltager der SFO personale. 

I forbindelse med mødet, vil der ofte være et fællesarrangement - eksempelvis besøg fra SSP, PPL, eller lign. Der 
kan planlægges yderligere møder ved behov og efter aftale mellem klassetemaet og klasseforældrerådet. 

Skole- hjemsamtaler  

Skole-hjemsamtalen er en dialog mellem skole og hjem om barnets trivsel og faglige udvikling.  
Princip for skole-hjemsamtaler er under udarbejdelse. Se link:….1 
I SFO bliver der løbende indkaldt til forældresamtaler efter behov. 

Standpunkskarakter 

I 8. og 9. årgang gives der forår og efterår meddelelser om elevens standpunkt og arbejdsindsats i form af et link 
til karakteroverblik. Standpunktskarakter følges altid op med en udtalelse som understøtter forståelsen, at en 
karakter aldrig kan stå alene.   

Det daglige møde 
Forældre er altid velkommen på skolen. Besøg aftales på forhånd med klasseteamet.  
For at få en god start på dagen, er der fra 7:50 en lærer i klassen. Det giver forældre mulighed for at sige hej og 
give en kort besked til læreren før undervisningen starter kl. 8:00. Det daglige møde er med til at opbygge den 
gode relation og vise børnene at vi samarbejder og er i dialog med hinanden. 

                                                             

1 et princip for skole- hjemsamtaler ift. hvad der forventes af forældre, lærer og barn. Hvordan man sikrer at sh-
samtaler bliver en succes for alle parter, hvordan skolen indbyder til dialog og information om barets trivsel og 
faglighed 
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I SFOèn er der altid mulighed for daglig kontakt.  

Sociale arrangementer 
På skolen afholdes der året rundt forskellige arrangementer i de forskellige afdelinger, hvor det også er muligt at 
opbygge vores relationer og hermed understøtte vores samarbejde og kommunikation mellem skole og hjem.  
Eksempler: 

 Forældrerådet planlægger arrangementer for klassen - både med og uden forældre 
 Den årlige skolefest 
 Årlige forældremøder 
 Sidste skoledage inden jule- og sommerferie: Forældre er velkommen til vores fælles afslutning i hallen. 
 Lucia. Forældre er velkommen til vores Lucia-fejring 
 Informationsmøde om skolerejse (9. årgang) 
 Informationsmøde for kommende bh.kl. 
 By ugen 
 SSP arrangementer  
 Trivsel arrangementer 
 Sommer grill i SFO 
 Julecafé i SFO 
 Info Café for kommende bh.kl. i SFO 
 Løbende forældre kaffe i SFO 
 … 

Ledelsen 

Ledelsen har det overordnede pædagogiske ansvar på Løgstrup Skole. For at fremme det gode samarbejde 
mellem skole og hjem er ”kommunikations-kommandovejen”, at man som forældre altid først går gennem 
klasse- eller faglæreren. Skolens ledelse inddrages efter behov. 

Vedrørende konflikter, som det ikke er lykkedes at løse med klasse- eller faglærer, bedes man henvende sig til 
ledelsen. 

Bestyrelsen 

Skolebestyrelsen er blandt meget andet også forældrenes stemme på skolen. Tag derfor gerne kontakt til 
skolebestyrelsen, hvis du som forældre har noget på hjertet. Skolebestyrelsen ønsker at være i dialog med 
skolens forældre. Kontaktoplysninger på skolebestyrelsesmedlemmer fremgår af skolens hjemmeside. 

Som hovedregel involveres bestyrelsen ikke i kontakten mellem skole og hjem, med mindre der er opstået 
alvorlige problemer, der hverken er blevet løst via henvendelse til skolens personale eller ledelse. I så fald kan 
der rettes en skriftlig henvendelse til formanden for skolens bestyrelse og altid med kopi til skolens ledelse. 

Skolebestyrelsen har et måndeligt møde, hvor der skrives et beslutningsreferat. Referetat ligger på skolens 
hjemmeside. Skolebestyrelsen laver også en kort sammenfatning af mødet ”nyt fra skolebestyrelsen” hver 
måned.  

Klasseforældreråd 

I hver klasse vælges et klasseforældreråd på 3-5 medlemmer, som fungerer som klassens aktivitets-/festudvalg. 
Man kan kontakte medlemmerne, hvis man har forslag eller emner af generel karakter, som man mener, bør 
tages op fx på det førstkommende forældremøde. Det kunne være om fælles holdninger til børnefødselsdage, 
private fester, alkohol, rygning, sprogbrug, mobiltelefoner etc. Kontaktoplysninger på 
klasseforældrerådsmedlemmer fremgår af skolens hjemmeside. 

Bestyrelsen inviterer til et årligt arrangement for klasseforældrerådene, hvor dialog er i højsædet. 
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Forventninger og etik 

Som en del af skolens kommunikationspolitik, har vi forventninger til hinanden: 

 God tone 

 Respekt for hinanden i skrift og tale 

 Åben og imødekommende – søge den gode dialog  
 Være nysgerrigt undrende – ikke dømmende 
 Ved beskeder på AULA - kvittér for modtagelse 


