
 
 
 
 
 
 
 
 

Skole-hjem-samtaler og elevplan 
 

På Øster Snede Skole arbejder vi løbende med at gøre samarbejdet mellem 

skole og hjem så godt og konstruktivt som muligt. En væsentlig del er vores 

skole-hjem-samtaler. I overgangsår (0. 1. og 4. klasse) finder samtalen 

sted to gange om året. Øvrige år afholdes én samtale i efterår/ vinter, og 

der kan indkaldes til behovssamtaler i foråret. (Både skole og hjem har 

mulighed for at udtrykke behov). Som forberedelse afholder lærerne 

elevsamtaler med eleverne enkeltvis inden begge forældresamtaler. De i 

år, hvor der kun er én obligatorisk samtale, kan tiden evt. udvides, så det 

fremmer muligheden for dialog.  

Eleven er som udgangspunkt med til samtalen, hvor der sluttes af med 

voksentid, hvis der skal drøftes noget, som barnet ikke skal være en del af 

i første omgang. 

 

Det kontinuerlige arbejde i MinUddannelse udgør den dynamiske elevplan, 

og der skal mindst én gang om året udfyldes spindelvæv fra både skole og 

hjem ift. Elevens kompetence (jf. Klar til læring). 

 

Det overordnede formål med arbejdet i Min Uddannelse er: 

● At styrke grundlaget for undervisningens planlægning og 

tilrettelæggelse samt forbedre udbyttet af undervisningen for den 

enkelte elev. 

● At styrke den løbende evaluering af elevens udbytte af 

undervisningen. 

● At styrke samarbejdet mellem skole og hjem. 

● At bidrage til den enkelte elevs faglige, sociale og alsidige udvikling 

  

Dansk- og matematiklærerne deltager ved samtalerne. I 0.-2. klasse 

deltager skolepædagogen også. 

  

Vi håber, vi på denne måde kan kvalificere arbejdet med at sætte mål for 

det enkelte barn og samtidig få en god snak om, hvad der er vigtigt for 

barnets fortsatte læring og udvikling – både i skolen og hjemme. 

 

Det skal understreges, at forældre altid er velkomne til at tage kontakt, 

hvis behovet opstår. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Vi modtager gerne løbende kommentarer og tilkendegivelser med henblik 

på at forbedre og optimere vores skole/hjemsamarbejde. 
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