Fællesinstitutionen Ebberup

Princip for samarbejdet mellem fællesinstitutionen og hjemmet
Formål:
Princippet for kommunikationen mellem fællesinstitutionen og hjemmet skal sikre, at man i
samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så
alle elever trives med at blive så dygtige de kan.

Mål:
Kommunikationen mellem fællesinstitution og hjem opleves af alle parter som anerkendende,
åben og respektfuld.
Alle forældre og ansatte kender fællesinstitutionens retningslinjer for, hvem de skal kontakte i
forskellige situationer.
Det er let for alle forældre at holde sig opdateret omkring såvel de praktiske som de
indholdsmæssige dele af deres barns skoledag/hverdag i Børnehuset.
Institutionen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for barnets
skolegang eller hverdag i Børnehuset.

Institutionens ansvar:
Fællesinstitutionen afholder min. 2 forældremøder om året. Et i efteråret med for klassen relevant
emne. Et bestyrelsesmedlem deltager i dette møde. Det er klasselærerens ansvar at kontakte
bestyrelsesmedlemmet. Det andet møde kan tilrettelægges med et mere socialt sigte elever/
lærere/forældre imellem.
Der afholdes min. 1 årlig samtale.
Som hovedregel afholdes skolefest hvert år. I Børnehuset afholdes en julefest, et årligt
arrangement med deltagelse af en repræsentant fra Fællesbestyrelsen samt en arbejdsdag.
Fællesinstitutionen informerer så hurtigt som muligt et barns forældre, hvis der opstår faglige eller
trivselsmæssige problemer.
Fællesinstitutionen behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som muligt
med henblik på en tilfredsstillende løsning for begge parter.

Fællesinstitutionen tilstræber at kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene.
Årsplaner lægges på hjemmesiden.

Forældrenes ansvar:
Forældrene kontakter som hovedregel fællesinstitutionens ansatte inden for deres træffetider.
Forældrene holder sig orienteret om deres barns skolegang/hverdag i Børnehuset.
Forældrene skal som udgangspunkt orientere fællesinstitutionen, hvis der er væsentlige forhold i
familien, som har betydning for barnets trivsel/skolegang.
Forældre, der har spørgsmål til forhold omkring deres barns skolegang/gang i Børnehuset, tager
som udgangspunkt direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på løsning af
problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, retter forældrene som udgangspunkt
henvendelse til ledelsen på stedet.
Forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn, tager så vidt muligt direkte
kontakt med det andet barns forældre med henblik på løsning af konflikten. Relevante ansatte på
stedet bør orienteres, hvis det vurderes at kunne bidrage til løsning af konflikten.
Forældrene tager ansvar for deres barns brug af sociale medier.
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