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Evaluering af skole-hjemsamtaler
Evalueringen er foretaget af lærerrådet på skolen.

Skole-hjemsamtalerne har efter vores vurdering, en central rolle i det skole-hjemsamarbejde, vi har på
Lyne Friskole. Skolen ser det som en vigtig del af det at gå i skole og derfor gør vi meget for at gøre
opmærksom på vigtigheden af, at alle møder op. Igennem årene har vi oplevet et næsten 100 %
fremmøde af både forældre og elever.
Skole-hjemsamtalerne tilrettelægges og styres af klasselæreren og matematiklæreren er også til stede.
Samtalernes indhold er fokuseret på elevens faglige standpunkt samt hvordan eleven indgår i de
forskellige sociale sammenhænge på skolen. Udtalelser fra andre faglærere indgår ligeledes i samtalen.
Er der faglige og/eller sociale problemer, bliver disse ting taget op under samtalen og i fællesskab med
eleven og forældrene, bliver der forsøgt at finde en løsning på problemet.
I de yngste klasser, fra Børnehaveklassen til og med 4. klasse, er der afsat to skole-hjemsamtaler årligt a
20 minutter. I 1. klasse er den ene samtale konverteret til et hjemmebesøg, hvor kun klasselæreren er til
stede. Hjemmebesøget er et tilbud til forældrene og ikke noget de skal føle sig forpligtigede til at sige ja
til. Disse hjemmebesøg har vist sig at være gode, da besøgene foregår på barnets ”hjemmebane” og
derved giver det en anden form for samtale, som er mere på barnets/familiens præmisser. Klasselæreren
ser det også som en stor værdi, at kunne møde familien og barnet i deres vante omgivelser.
Fra 5. klasse og opefter, er der årligt afsat en samtale pr. barn a 20 minutters varighed. Samtalerne ligger
typisk i januar måned. Inden samtalerne, tager klasselæreren en samtale med hver enkelt elev, for at
høre nærmere om trivsel og evt. faglige problemer. Samtalerne har vist sig at være gode, da det ofte kan
være nemmere for den enkelte elev at komme frem med evt. problemer over for en lærer, når
forældrene ikke er til stede.
Generelt har vi nogle gode og positive samtaler med eleverne og deres forældre, hvor alle kan komme til
orde og spørge ind til en bedre forståelse af mange ting. Vi synes den form som skole-hjemsamtalerne
har, passer fint til skolens forældrekreds.

