Skolens forventninger til forældre
En god skoledag starter - og slutter - derhjemme! Derfor dette afsnit om forventningerne til
jer.
Det sociale samspil er en vigtig faktor i skolearbejdet. Der lægges i dagligdagen op til særdeles
meget samarbejde børnene imellem, der gør, at de er afhængige af hinanden. Derfor får det
enkelte barn stor betydning for de øvrige børn. Det gælder som kammerat, men også som
samarbejdspartner, der holder aftaler og tager ansvar for fælles opgaver. I den forbindelse er
det vigtigt at I respekterer børnenes ”arbejdstid” og ikke beder dem fri unødigt.
Jeres interesse for skolen og for et positivt samarbejde mellem skole og hjem er af stor
betydning for alle parter. Skolen tager sig af den største del af det læringsmæssige og det
sociale, men jeres holdninger og opbakning er afgørende for resultatet af jeres barns
skolegang. Når vi samarbejder, vil vi også bedre være i stand til at hjælpe hinanden, hvis der
opstår problemer i løbet af skolegangen.
Det er også vigtigt at I kommer tæt på hinanden som forældre. Hvis I oplever problemer
børnene imellem er det de fleste gange bedst, at I kontakter hinanden direkte. Vi har erfaring
for, at den direkte kontakt er langt mere frugtbar.
Vi har udtrykt disse forhold i en række punkter, som sætter fokus på forældreansvaret i
forbindelse med jeres børns skolegang. Forældreopbakning til nedenstående punkter vil
medvirke til at skabe gode rammer for jeres børns læring og trivsel.

1.

Vi forventer, at I sørger for at jeres barn møder til tiden, er veludhvilet og
undervisningsparat. Det vil sige, at jeres barn er udsovet, har haft en rolig
morgen, har fået morgenmad og medbringer en madpakke.

2.

Vi forventer, at I er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med
skolen og er indstillet på at vurdere en sag fra to sider - specielt i
konfliktsituationer.

3.

Vi forventer, at I kigger i skoletasken og føler medansvar for penalhus, tjekker
tasken for sedler og støtter jeres barns muligheder for læring blandt andet ved at
skabe tid og rum til hjemmearbejde.

4.

VI forventer at I læser beskeder sendt fra skolen via ForældreIntra og svarer på
dem. Skolen stiller gerne udstyr til rådighed, således at I kan læse beskeder på
skolen.

5.

Vi forventer at I deltager i skole/hjemsamtaler og forældremøder.

6.

Vi forventer, at I respekterer skolen som en arbejdsplads for både elever og
personalet, og at I prioriterer skolen højt i jeres børns tilværelse. Det vil sige, at I
nøje overvejer eventuelle fritagelser fra skole og så vidt muligt undgå dem.

Muligheder for hjælp til AKT
På Grauballe Skole og i Silkeborg Kommune som helhed, er der flere muligheder for AKThjælp. AKT-hjælp kommer ind i billedet, når listen af hverdagens trivselsværktøjer er prøvet
igennem uden tilstrækkeligt resultat. Her er en liste over den AKT-hjælp vi kan trække på:

1.

K-møde, hvor skolens personale, skolepsykologen, sundhedsplejersken, evt.
familieafdelingen, evt. mor og/eller far holder et netværksmøde med
udgangspunkt i det enkelte barn og de ressourcer der findes omkring barnet.
Møderne holdes ca. 1 gang om måneden på skolen. Skolens medarbejdere
indstiller skriftligt til mødet og forældrene skal godkende at mødet afholdes.

2.

Rådgivnings- og vejlederfunktion. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning råder over
ansatte, som er uddannet til at rådgive skole/forældre i forhold til børn i
vanskeligheder. Skolen kan søge om rådgivning til et enkelt barn eller en gruppe
børn. Vi har gode erfaringer med den rådgivning, som vi har fået i den
forbindelse.

3.

Et tættere skole/hjemsamarbejde, hvor skolens ansatte og familien
kommunikerer regelmæssigt over forældreintra, mail eller telefon.
Mødefrekvensen kan også sættes i vejret enten på gruppeniveau eller på
enkeltniveau.

4.

Skolens almene specialundervisningsressourcer kan, i et vist omfang, bruges på
AKT. Det er skolens leder og specialundervisningskoordinatoren, som beslutter
om de ressourcer vi har, skal bruges på AKT til et barn eller en gruppe børn.

5.

Åben anonym rådgivning til forældre. Der kan i et barns liv opstå problemer, som
ikke relaterer til skolen. I det tilfælde giver Familieafdelingen rådgivning til alle
familier med bopæl i Silkeborg Kommune.

