
Skole-hjem-samarbejde. 
 
På Sankt Annæ Skole vægter vi højt at have et tæt, tillidsfuldt og forpligtigende 
skolehjemsamarbejde. Vi ved, at skole og forældre ved at samarbejde opnår både en langt højere 
trivsel og et højere fagligt niveau for den enkelte elev og de fællesskaber eleven er en del af.  
Vi forventer derfor, at alle forældre deltager i forældremøder, skolehjemsamtaler og andre 
arrangementer/møder skolen afholder eller indkalder til. Vi forventer også, at alle forældre møder 
skolens personale med en positiv indstilling og en respektfuld dialog - også hvis der er 
udfordringer. 
Forældre kan selvfølgelig forvente samme respektfulde dialog og positive indstilling fra skolens 
side.  
 
Alle forældre bliver jævnligt informeret gennem forældreintra om, hvad der foregår på skolen og i 
den enkelte klasse.    
 
Hvis elever, forældre eller skole oplever, at der er udfordringer med trivslen eller det faglige- og 
sociale niveau, kontakter vi hinanden hurtigt, så vi i fællesskab kan lægge en plan for det videre 
forløb.  
 
Forældremøder. 
 
Der afholdes på alle klassetrin et forældremøde i den enkelte klasse inden 1. oktober. Klassens 
dansk- og matematiklærer deltager på mødet og indkalder klassens forældre via en dagsorden for 
mødet på forældreintra. Klassens kontaktforældre har altid et punkt på mødet, hvor de 
videreformidler informationer fra skolens forældrerepræsentantsskab. Der afholdes hvert år også 
valg af nye forældrerepræsentanter. Alle forældre er altid velkomne til i samarbejde med lærerne 
at sætte punkter på dagsordenen. 
På hver enkelt årgang er der faste punkter, der altid informeres om eller føres en dialog om. 
Forældremødernes indhold drejer sig altid om generelle emner af relevans for hele klassen.  
Forældremødet indeholder ikke en detaljeret gennemgang af, hvilket fagligt indhold, der skal 
arbejdes med i de enkelte fag, da dette kan ses i den enkelte klasses årsplaner.  
 
 
Oversigt over forældremøder og deres indhold på de enkelte årgange: 
 

0. klasse:  
- I foråret inden skolestart afholdes der et orienterende forældremøde for alle kommende 0. 

klasses forældre, hvor en 0. klasselærer fortæller om skolestarten på Sankt Annæ Skole.  
Som forældre vil man modtage besked om mødedatoen på den mailadresse, man har 
oplyst til skolen. 

- I foråret inden skolestart holdes der også åbent hus en eftermiddag hvor både kommende 
0. klasses elever og deres forældre ser klasselokaler og får et indtryk af, hvad der begynder 
efter sommerferien. Datoen for åbent hus-arrangementet bliver sendt til den mailadresse, 
man har oplyst til skolen.  



- Et forældremøde lige efter skolestart i hver af de to 0. klasser. De to 0. klasselærere 
deltager. Dagsorden bliver lagt ud på forældreintra.  

- Et forældremøde i efteråret, der har fokus på, hvordan man som forælder kan være med til 
at skabe god trivsel blandt børnene i en klasse. Det vil være 0. klassepædagogerne, der 
også arbejder på skolens SFO, der står for og deltager i mødet. Dagsordenen bliver lagt ud 
på forældreintra.  

- Et forældremøde om læsning i slutningen af 0. klasse for udvalgte forældre fra begge 0. 
klasser. Skolens læsevejleder afholder mødet. Man vil som forælder få en dagsorden til 
mødet i beskedsystemet i forældreintra.  

 
1. klasse. 
- Et forældremøde lige efter skolestart med dansk- og matematiklæreren samt 

klassepædagogen.  Forældremødet vil begynde med et oplæg for begge 1. klassernes 
forældre om læseindlæring ved skolens læsevejleder.  

- Et forældremøde i efteråret med fokus på trivsel. Det vil være klassepædagogen, der står 
for dette møde. 

 
2. klasse. 
- Et forældremøde lige efter skolestart med dansk- og matematiklæreren samt 

klassepædagogen.  Forældremødet vil begynde med et oplæg for begge 2. klassernes 
forældre om matematik ved skolens matematikvejleder. 

- Et forældremøde i efteråret med fokus på trivsel. Det vil være klassepædagogen, der står 
for dette møde. 

 
3. klasse. 
- Et forældremøde lige efter skolestart med dansk- og matematiklæreren samt 

klassepædagogen.  Forældremødet vil begynde med et oplæg for begge 3. klassernes 
forældre om læsning ved skolens læsevejleder.  

- Et forældremøde i løbet af efteråret, hvor personale fra områdets klubber kommer på 
besøg. En oplægsholder fra Center for digital dannelse kommer også på besøg. En 
klasselærer fra hver af 3. klasserne og klassepædagogen deltager.  

 
4. klasse. 
- Et forældremøde lige efter skolestart med dansk- og matematiklæreren.  

 
5. klasse. 
- Et forældremøde lige efter skolestart med dansk- og matematiklæreren.  Forældremødet 

vil begynde med et oplæg for begge 5. klassernes forældre om læsning ved skolens 
læsevejleder. 

 
6. Klasse.  
- Et forældremøde lige efter skolestart med dansk- og matematiklæreren. Der vil også være 

et oplæg fra Center for digital dannelse for begge 6. klasses forældre.  
  



 
7. klasse. 
- Et forældremøde lige efter skolestart med dansk- og matematiklæreren. På mødet skal der 

nedsættes et udvalg af forældre, der er tovholdere på, at der bliver arrangeret Blå mandag 
i klassen. Forældremødet vil begynde med et oplæg for begge 7. klassernes forældre om 
læsning ved skolens læsevejleder.  

- Et forældremøde i skoleåret med et oplæg fra Skole- Socialforvaltning og Politi (SSP) om at 
have ”En teenager i familien. En klasselærer vil også deltage i mødet. 

 
8. klasse. 
- Et forældremøde lige efter skolestart med dansk- og matematiklæreren. Desuden vil en 

vejleder fra UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) holde et oplæg for forældrene fra 
begge 8. klasser.  

 
9. klasse. 
- Et forældremøde lige efter skolestart med dansk- og matematiklæreren. Desuden vil en 

vejleder fra UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) holde et oplæg for forældrene fra 
begge 9. klasser. 

 
10. klasse. 
- Et forældremøde lige efter skolestart med dansk-, engelsk-, fysik-, idræts-, og 

matematiklæreren. Desuden vil en vejleder fra UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) 
holde et oplæg.  

- Et forældremøde i efteråret for udvalgte forældre og elever. Mødet handler om, hvordan 
elever, der har særlige faglige udfordringer i fagene dansk, matematik og engelsk, kan 
arbejde med udfordringerne. Dansk-, matematik-, og engelsklæreren, skolens læse- og 
matematikvejleder og udskolingslederen deltager.   

 
 
Skole-hjem-samtaler. 
 
To gange om året indkaldes alle forældre til skolehjemsamtaler – dog ikke 9. og 10 klasses 
forældre, der kun indkaldes i efteråret. Alle elever deltager som udgangspunkt i disse samtaler 
Ved skolehjemsamtalerne har forældre, elever og lærere/pædagoger en dialog om den enkelte 
elevs faglige læring og standpunkt samt om elevens generelle trivsel.  
Elevens klasselærere / dansk og matematiklæreren vil altid være repræsenteret. Derudover vil der 
på forskellige årgange deltage forskellige faglærere og i 1. til 3. klasse vil elevens klassepædagog 
også deltage.  
I 8. 9. og 10 klasse vil skolens uddannelsesvejleder deltage.  
Er der et behov for det, skriver lærerne eventuelle aftaler om faglige eller sociale aftaler ned og 
sender efterfølgende til forældrene og eleverne via intra.  
  



 
Plan for skole-hjem-samtaler 
 

 Efteråret  Foråret 
0.klasse Begge 0. klasse ledere. 

Afholdes inden juleferien. 
Begge 0. klasse ledere. 
Afholdes inden 1. juni. 

1.klasse Dan, mat og klassepædagog.  
Afholdes inden juleferien 

Dan, mat og klassepædagog. 
Afholdes inden 1. juni. 

2.klasse Dan, mat og klassepædagog. 
Afholdes inden juleferien. 

Dan, mat og klassepædagog. 
Afholdes inden 1. juni. 

3.klasse Dan, mat og klassepædagog. 
Afholdes inden juleferien. 

Dan, mat og klassepædagog. 
Afholdes inden 1. juni. 

4.klasse Dan og mat.  
Eng enten i efteråret eller foråret. 
Afholdes inden juleferien. 

Dan og mat.  
Eng enten i efteråret eller foråret. 
Afholdes inden 1. juni. 

5.klasse Dan og mat. 
Afholdes inden juleferien. 
 

Dan og mat. 
Afholdes inden 1. juni. 

6.klasse Dan og mat. 
Afholdes inden juleferien. 

Dan, mat og engelsk. 
Afholdes inden 1. juni. 

7.klasse Dan og mat. 
Afholdes inden juleferien. 

Dan, mat, naturfag og tys/fra. 
Afholdes inden 1. juni. 
 

8.klasse Dan, mat samt UU- vejleder for de elever 
der er vurderet ikke uddannelsesparate.  
Afholdes inden 1. december. 
Disse elever får desuden en skriftlig 
udtalelse fra alle deres faglærere, som 
udgør det for en handleplan ift. at blive 
uddannelsesparate.   

Dan, mat, engelsk.  
Afholdes inden 1. juni. 

9.klasse 
og 10.klasse 

Dan, mat samt UU- vejleder for de elever 
der er vurderet ikke uddannelsesparate. I 
10. klasse deltager Engelsk- og 
kontaktlæren også. 
Afholdes inden 1. december. 
Disse elever får desuden en skriftlig 
udtalelse fra alle deres faglærere, som 
udgør det for en handleplan ift. at blive 
uddannelsesparate. 

Opfølgende dialog eller samtaler 
med de elever der ikke er 
uddannelsesparate ift. den 
handleplan, der laves til den første 
skole/hjem-samtale. 


