
Princip                                                

 

 

Information til hjemmet om barnets læring og trivsel  
 

Formål 

➢ Information til hjemmet om barnets læring og trivsel skal sikre forældrene løbende og 

fyldestgørende orientering om deres barns sociale og faglige udvikling. 

➢ Information til hjemmet om barnets læring og trivsel skal sikre forældrene et grundlag for at 

bidrage til deres barns faglige og sociale udvikling. 

 
Mål: 

➢ Information til hjemmet om barnets læring og trivsel er fyldestgørende og tilpasset forældrenes 

forskellige forudsætninger. 

➢ Information til hjemmet om barnets læring og trivsel hjælper dagtilbud/skole og forældre til 

sammen at forebygge og løse faglige og trivselsmæssige problemer. 

 
Dagtilbud/skolens ansvar: 

➢ Dagtilbud/skole giver via samtaler og elevplaner forældrene en løbende og fyldestgørende viden 

om barnets sociale og faglige udvikling. 

➢ Dagtilbud/skole giver forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring. 

➢ Skolen tilstræber, at elevplanen i Min Uddannelse giver et fyldestgørende billede af den enkelte 

elevs faglige udbytte og trivsel samt af de konkrete mål, der sættes for elevens udvikling. 

➢ Skolen tilstræber løbende opdatering og opfølgning på mål i elevplanen i Min Uddannelse 

 
Forældrenes ansvar: 

➢ Forældrene følger op på indgåede aftaler om, hvordan de skal støtte deres barns udvikling og 

læring. 

➢ Forældre til skolebørn holder sig orienteret om indholdet i Min Uddannelse. 

➢ Forældre til skolebørn har en løbende dialog med deres barn om barnets mål i Min Uddannelse og 

barnets udbytte af undervisningen. 
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Handleplan 

Der tilbydes 1 forældresamtale ved opstart i vuggestue, i yngste gruppe og i ældste gruppe. Derudover 

efter behov. 
 

Der tilbydes en årlig forældresamtale til alle elever i 0.- 6.kl. med fokus på elevens faglige og sociale 

udvikling. Supplerende samtaler og netværksmøder efter behov.  
 

Elevplanen opdateres løbende i Min Uddannelse og der følges op på mål og aftaler. Alle elever har 

løbende minimum et individuelt eller fagligt mål i Min Uddannelse 
 

Mål og evaluering i særligt tilrettelagte forløb lægges ind i Min Uddannelse 


