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SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS

Sådan kan du bruge hæftet

Inspirationshæftet er for alle, der har brug for inspi-
ration til at forbedre og udvikle samarbejdet mellem 
hjem og skole. Det er fuldt af gode eksempler og 
idéer, som kommer fra mange forskellige skoler 
spredt over hele landet. Alle citater og eksempler 
stammer fra skole-hjemvejledere i Social- og Inte-
grationsministeriets initiativ. Hæftet er en videre-
udvikling af inspirationshæftet fra 2011, idet det er 
blevet mere evidensbaseret og indeholder mange 
flere eksempler.

For skoler, som i årtier har haft en stor andel af 
tosprogede elever, vil nogle af forslagene måske 
virke trivielle og banale — for ’sådan har vi jo gjort 
i årevis’. For skoler, som først for nylig har fået en 
øget andel af tosprogede elever, vil der være mange 
gode idéer at hente. Det samme vil gælde skoler, 
hvor man synes, at man er kørt lidt fast i ’sådan 
plejer vi at gøre her’.

Men der vil selvfølgelig altid være behov for at 
tilpasse idéer og indsatser til den lokale virkelighed. 
Fx vil en uformel forældrecafé i skolens SFO kræve 

væsentligt færre ressourcer end en tilsvarende 
aktivitet på skoler, hvor de yngste elever går på 2-3 
forskellige fritidshjem uden for skolens område.

Så — kig i indholdsfortegnelsen, og læs mere om de 
temaer, som kan inspirere til aktiviteter på netop 
din skole.

Skole-hjemvejlederpuljen
Social- og Integrationsministeriet (det tidligere  
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integra-
tion) har via 56 millioner kr. fra satspuljen i 2008 
igangsat et omfattende initiativ omkring styrkelse 
af nydanske forældres inddragelse i deres børns sko-
legang. En stor del af disse midler anvendes i årene 
2009 til 2013 til uddannelse og aflønning af skole-
hjemvejledere med særligt fokus på samarbejdet 
med nydanske forældre.

Erfaringsindsamlingen
De gode historier og positive erfaringer kommer 
primært fra skole-hjemvejledere og deres pro-
jektledere. Erfaringerne er indsamlet vha.:

  Status- eller evalueringsskemaer til Social- og 
Integrationsministeriet

  Interview af projektledere og skole-hjemvejle-
dere

 Skole-hjemvejledernes elektroniske logbøger
  Ministeriets årlige netværksmøder for skole-

hjemvejledere
  Skole-hjemvejledernes elektroniske netværk 

på Google Groups

Om inspirationshæftet
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Om skole-hjemvejlederens funktion

De skoler, som har søgt og fået en toårig bevilling 
til en skole-hjemvejleder, har haft mange og meget 
forskellige bud på, hvad skole-hjemvejlederen skulle 
tage sig af. Fra overordnet konsulent eller koordina-
tor for skolens fremtidige organisering af samarbej-
det med de nydanske elevers forældre til ressource-
person i forhold til et mindre antal familier, som 
skolen ikke havde noget samarbejde med.

I ministeriets beskrivelse af puljen siges der om 
opgaverne:

”Skole-hjemvejlederens opgave er at styrke dialo-
gen og samarbejdet mellem skolen og hjemmet for 
at forbedre tosprogede elevers faglighed og integra-
tion. Skole-hjemvejlederen er en ressourceperson, 

der kan vejlede og støtte kolleger, skoleledelse og 
forældre med skole-hjemsamarbejdet med nydanske 
forældre. Det kan bl.a. indebære at sikre forvent-
ningsafstemning og skabe tryghed i skole-hjemsam-
arbejdet med nydanske forældre, herunder at 
opbygge tillidsfulde relationer mellem skolen og de 
nydanske forældre samt mellem skolens forældre-
grupper.”

Diagrammet ovenfor er fra Valhøj Skole i Rødovre og 
viser nogle af de aktiviteter, som man dér har bedt 
skole-hjem-vejlederen om at varetage.

Skole-
hjem-

vejleder

Kulturaftener 
for 

tosprogede 
forældre

Dialogmøder med 
tosprogede 

ressourcepersoner

Far og søn 
turneringer, 

klubber 
inddrages

Uddannelsesaften for 
skolens 9. og 10. 

klasser  i samarbejde 
med 

uddannelsesvejlederen

Undervisningsdag 
for  de 

tosprogede 
forældre

Konsultativ 
bistand til 

forældre og 
personale 

Planlægning og evt. 
deltagelse i 

hjemmebesøg

Udvikling af skole-
hjem-samarbejde i 

organisationen

Om skole-hjemvejlederens funktion
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SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS

”Skolen regner med, at alle forældre ved alt om 
den danske folkeskole, og det gør alle tosprogede 
forældre ikke, især ikke hvis det er deres første 
barn, der skal starte i skole.”
- Ebtesam Al-Jaderi, Ellebjerg Skole i København

På skoler med mange sproggrupper har man haft suc-
ces med at lave infomøder for de største sproggrup-
per hver for sig. Skolen har fx inviteret alle arabisk-
talende forældre med børn i indskolingen — og så 
ugen efter gentaget mødet for de somalisktalende 
forældre. På den måde har man undgået den uro og 
langsommelighed, som præger arrangementer, hvor 
der skal tolkes på mange forskellige sprog.

Temaaftener med oplæg på andre sprog end dansk 
— og hvor tolkningen derfor foregår af hensyn til de 
dansksprogede lærere — har givet forældrene en 
oplevelse af at være i centrum, og skolens personale 
en indsigt i, hvordan det er at være afhængig af 
tolk.

Kurser for nydanske forældre

Temaerne kan både have generel karakter — som 
børneopdragelse eller kontaktforældres rolle — eller 
være mere konkrete — som kurser i IT-kommuni-
kation via forældreintra eller undervisning i, hvor-
dan forældrene kan støtte barnets lektielæsning i 
forskellige fag. 

De bedste erfaringer har skole-hjemvejlederne haft 
med kurser og temaaftener for mindre grupper og 
med konkret indhold. Deltagelse i små grupper giver 
mulighed for, at forældrene kan netværke og på den 
måde støtte hinanden. Samtidig etableres der let en 
relation fx til den matematiklærer, som har brugt 
en aften på at forklare 5-10 forældre, hvordan hans 
undervisning foregår.
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Kurser for nydanske forældre

Humlehøj-Skolen fortæller:  
Hjælp til lektiehjælp

På Humlehøj-Skolen i Sønderborg har skole-hjem-
vejlederen i samarbejde med en lærer tilbudt et 
forældre-matematikkursus for 1.-3.klassetrin. 

”Forældrene får en forståelse for og mulighed for 
at hjælpe deres børn med lektier i faget matema-
tik. Der tages udgangspunkt i børnenes daglige 
matematikundervisning. Forældrene præsente-
res for forskellige opgaver og løser i fælleskab 
diverse opgaver, som deres børn allerede har haft 
eller vil få på et senere tidspunkt. Der uddeles 
en matematikordliste til forældrene med de mest 
anvendte matematikbegreber.

Skole-hjemvejlederen organiserer indholdet af 
kurserne i samarbejde med lærerne i indskolin-
gen. Kurset afholdes af både skole-hjem-vejlede-
ren og en matematiklærer i indskolingen. Foræl-
drene inviteres, og forskellige emner inden for 
matematik i 1.-3. klasse tages op.
 
Forældrene var meget positive og efterspurgte et 
tilsvarende kursus for 4.-6. klassetrin.”

- Jeannette Gheith, Humlehøj-Skolen i Sønderborg

Kvaglundskolen fortæller:  
Skolen som gave

På Kvaglundskolen i Esbjerg har skole-hjemvejleder-
ne fundet en meget konkret måde at præsentere 
folkeskolen på i forbindelse med introduktion til 
indskolingen — som en pænt indpakket gave til klas-
sen og dens forældre. 

Gavens indhold er små kort, hvorpå der fx står:

  1074 matematiktimer
  360 historietimer
  1 lejrskole
  1980 dansktimer
  Idræt
  Skole-hjemsamarbejde

Hvis man vælger folkeskolen, vælger man at mod-
tage gaven, der ikke kan byttes. 

I forbindelse med orienteringsmøder om skolen "for-
æres" gaven til forældrene i symbolsk forstand. De 
får også en orientering om de to ting, der kan vælges 
fra, nemlig tysk/fransk og kristendom. På møderne 
viser man ikke kun barnets klasseværelse frem, men 
viser også forældrene rundt på hele skolen, så de kan 
se gymnastiksal, baderum, fysiklokale m.m.

- Anita Riis Petersen og Aydrus Osman Ahmed, 
Kvaglundskolen i Esbjerg
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SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS

Tovshøjskolen fortæller: 
Alle forældre kan hjælpe deres børn

”Der er normalt ikke særligt stort fremmøde, når 
vi laver forældrearrangementer. Det ville vi for-
søge at lave om på, og første arrangement i den 
proces var ’Alle forældre kan hjælpe deres børn.’

Ugen før sendte vi invitation til alle forældre med 
posten for at sikre, at alle modtog invitationen 
— hvis invitationen blev givet til børnene, kunne 
nogle gå tabt. Invitationerne blev oversat til de to 
største sprog på vores skole, arabisk og somalisk. 
Ca. to dage før blev alle forældre ringet op af de 
tosprogede medarbejdere for dels at minde om ar-
rangementet og fortælle, at vi værdsætter deres 
deltagelse, dels at fortælle mere om indholdet. 

Der mødte 70 forældre op til arrangementet, og 
de havde taget lidt mad med, som vi spiste som 
afslutning på arrangementet. Skolelederen star-
tede med at byde velkommen. Velkomst og opsam-
ling til sidst foregik på dansk. Resten af aftenen, 
dvs. oplæg og diskussioner, foregik på dansk, 
arabisk og somalisk i tre forskellige lokaler.

Der kom tre unge rollemodeller og tre forældre-
rollemodeller og holdt oplæg. De unge rollemo-
dellers oplæg havde titlen ’Hvad gjorde mine 

forældre for mig, så jeg fik en god skolegang?’ 
Forældrerollemodellernes oplæg havde titlen 
’Hvad gjorde jeg som forælder for at støtte mit 
barns skolegang?’

Efter oplæggene arbejdede forældrene i grupper 
med udgangspunkt i spørgsmålet ’Hvordan kan vi 
støtte/hjælpe vores børn med deres skolegang?’ 
Som afslutning skulle grupperne fremlægge deres 
idéer i plenum. Alle idéerne blev noteret ned, og 
på baggrund af disse vil vi på skolen udarbejde en 
folder, som kan gives til nuværende og kommende 
forældre.
 
Efterfølgende har vi fået tilbagemeldinger fra for-
ældrene om, at det var et godt arrangement, og 
at de var glade for, at noget af indholdet var på 
deres modersmål. Desuden var forældrene glade 
for at have fået meget taletid. Vi har besluttet, 
at vi fremover vil sørge for at omtale lignende 
arrangementer i det lokale beboerblad. 

Vi har stadigvæk lang vej igen, før alle forældre 
møder op. Men vi har fået en god start, da det er 
en af de første gange, at der rent faktisk er mødt 
så mange op.”

- Steve Sebastin, Tovshøjskolen i Aarhus
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Kurser for nydanske forældre

Vestervangskolen fortæller: 
Historier fra de varme lande

På Vestervangskolen ville man gerne afholde et 
arrangement for indskolingens børn, forældre og 
personale med særligt fokus på den mundtlige histo-
riefortælling som endnu en vej til at styrke sproget 
og sprogtilegnelse. Et delmål med arrangementet 
var at præsentere skolens mangfoldighed som noget 
værdifuldt i sig selv. 

Skolen havde i forvejen mange gode tiltag til 
styrkelse af de tosprogedes sprogkundskaber, som 
primært var rettet mod ”problemløsning” forstået 
på den måde, at hvis en elev havde læseproblemer, 
satte man ind med konkrete tiltag. 

”Vi ønskede et arrangement, der på en mere 
positiv, anerkendende, forældreorienteret måde 
kunne vise, hvor meget det betyder for sprogtileg-
nelsen, at sproget er i konstant brug, bliver leget 
med og bringer fællesskab.

Der blev nedsat en bredt sammensat arbejds-
gruppe, og det var rigtig dejligt at samarbejde 
omkring noget konkret, som fagpersonerne også 
brændte for. 

Jeg fandt en professionel historiefortæller fra 
fortællerkompagniet BestTellers, som med det 
samme forstod vores vision om en anerkendende 
tilgang til skolens mange kulturer ved at fortælle 
historier fra Indien, Grønland, Japan m.fl.

Vi havde absolut ingen idé om hvor mange, der 
ville dukke op. Men det gik helt forrygende! Jeg 
holdt op med at tælle tilmeldinger, da vi nåede 
300. Vi har en sammensætning på skolen på ca. 
50 % tosprogede, og fordelingen på aftenen svare-
de godt overens med det, måske med en overvægt 
af tosprogede. 

Alle medbragte egen mad til en buffet — vi skulle 
også ’smage på alverdens lande’ — og sikke et 
madorgie. Nogle havde lavet nogle fantastiske 
kreative kreationer, og der var sektioner til halal-
mad, og alle havde skrevet på hver ret, hvad den 
indeholdt.

Både børn og forældre var tryllebundet af de gode 
historier. Efterfølgende har jeg fået mange posi-
tive tilbagemeldinger — det er glædeligt, at der 
er sådan en stor opbakning om skolen.”

- Christina Hoven, Vestervangskolen i Glostrup
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SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS

Mange skole-hjemvejledere har organiseret forskel-
lige former for forældrecaféer. En forældrecafé kan 
være en god mulighed for at give de tosprogede for-
ældre en lejlighed til at lære skolen bedre at kende 
under andre rammer end de lidt mere formelle 
forældremøder eller skole-hjemsamtaler. En foræl-
drecafé kan give forældrene et sted at henvende sig, 
når de står over for ting vedrørende skolen, som de 
har brug for hjælp til eller afklaring omkring.

En forældrecafé kan organiseres på mange forskellige 
måder og tjene forskellige formål. På mange skoler 
har man fundet et lille område eller rum et centralt 
sted på skolen, som er blevet hyggeligt indrettet 
med caféborde og stole eller et par sofaer og en PC. 
En lærer eller skole-hjemvejleder står for caféen og 
sørger for, at der er fx kaffe og te, og er ellers klar til 
at tage en snak med de forældre, der dukker op. Det 
kan være en idé løbende at hænge nye billeder op fra 
forskellige skolearrangementer, så forældrene har en 
mere uformel anledning til at komme i caféen. 

På nogle skoler har caféen været åben fx et par ti-
mer om ugen, om morgenen én dag og om eftermid-
dagen en anden dag, sådan at så mange som muligt 
har haft mulighed for at møde op i åbnings-tiden. 

Caféerne har typisk tilbudt hjælp til fx:

 Forældreintra
 Tilmelding til skole-hjemsamtaler
 Gennemlæsning af elevplaner
 Forklaring af breve fra skolen

Andre steder er forældrecaféen et mere struktureret 
tilbud, hvor forældre og lærere mødes én gang om 
måneden om et udvalgt tema, fx IT eller lektie-
hjælp.

Forældrecaféer
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Forældrecaféer

Men caféen behøver ikke nødvendigvis at være et 
”hjælpetilbud”. Flere skole-hjemvejledere oplever, 
at caféen i lige så høj grad er et sted, hvor foræl-
dre, der ikke bryder sig om at sige noget på de store 
forældremøder, har mulighed for at snakke med en 
lærer eller skole-hjemvejleder om løst og fast. Og 
hvor skolen har mulighed for at opbygge en tættere 
relation til forældrene. En forældrecafé kan også 
skabe rum og mulighed for, at der dannes venskaber 
og netværk blandt forældrene.

Vibenshus Skole fortæller:  
Mødrene har fået en bedre kontakt 
til skolen

En café kan også være kønsopdelt og fx målrettes 
mødrene. Vibenshus Skole i København oplevede, 
at det selv trods oversatte invitationer på skolens 
hjemmeside og rundringninger til alle forældrene 
var meget svært at få ret mange til at møde op til 
mødrecafé. Skolen valgte dog alligevel at fortsætte 
med caféen, og fremmødet har været langsomt, 
men støt stigende. 

”De forældre, der har været i mødrecaféen, har 
fået en bedre kontakt til skolen. De mødre, der 
dukkede op, har vi rådgivet og vejledt bl.a. mht. 
buskort, praktikplads, lektiecafé, ungdomsuddan-
nelsesvejleder, konfliktmægling, AKT, forældre-
intranet og svømning for kvinder. 

Forældrene er glade for det lille forum, mødre-
caféen er, hvor hver forælder tør sige noget — det 
er ikke det store forum som til forældremøder. 
Stemningen i mødrecaféen er god, vi har gode, 
seriøse og vigtige snakke, og også grin og opløf-
tende snakke.”

- Rubina Shaheen, Vibenshus Skole i København

Husk!
Det er en god idé at melde tilbage til klasselæ-
reren, hvis man har haft besøg af en forælder 
i caféen. På den måde får kontakten i caféen 
forhåbentlig også afsmittende effekt på klasse-
lærerens relation til barnet/familien.

Om kønsopdelte aktiviteter
Flere af de skole-hjemvejledere, der har lavet køns-
opdelte aktiviteter som mødrecafé, pigeklub eller 
far/søn-fodbold, oplever, at disse mere uformelle 
fora er med til at gøre forældrene mere interes-
serede i at deltage i barnets skolegang — og dermed 
får flere til at møde op til forældremøder og skole-
hjemsamtaler.
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SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS

Lundergårdskolen fortæller: 
Forældrecafé på fritidshjemmet

Nogle skoler oplever, at der er meget skiftende 
fremmøde i caféen — nogle gange, at der slet ingen 
kommer. Her kan fx placering på fritidshjem/SFO 
være en mulighed. 

Lundergårdskolen i Hjørring oplevede, at færre og 
færre forældre besøgte forældrecaféen. 

”Derfor blev det besluttet at flytte caféen over på 
et fritidshjem, som ligger i en bebyggelse, hvor de 
fleste af vores tosprogede elever bor. Her kommer 
forældrene alligevel forbi for at hente børnene 
og kan så ved samme lejlighed lige sætte sig ned 
og sige hej til læreren/skole-hjemvejlederen og 
tjekke forældreintra på PC’en. 

Allerede efter nogle uger på fritidshjemmet kan 
jeg se, at der er behov for, at jeg sidder der. 
Alene kontakten med pædagogerne er givende, 
fordi de kommer til at kende til forhold på skolen 
og omvendt. 

Der er en del forældre, der kommer og kigger på 
PC’en og lige får kigget efter de seneste nyheder 
vedrørende deres barn/børn. 

Jeg læser elevplaner igennem med dem og melder 
altid tilbage til klasselærerne, når jeg har haft 
kontakt med nogle forældre. I nogle tilfælde har 
jeg meldt tilbage om nødvendighed af tolk. 

Det er tit, at børnene kommer for at se billeder 
fra arrangementer på skolen. De kalder på for-
ældrene, så de kan se med, og derved åbnes der 
døre for samtaler om skolen — også mellem børn 
og forældre. 

Jeg har med min tilstedeværelse på fritidshjem-
met skabt en bro mellem fritidshjem og skole. Jeg 
har i mange tilfælde givet informationer begge 
veje om vores fælles børn og deres forældre. I 
visse tilfælde har der været anledning til bekym-
ring vedrørende et barn eller en familie, og så har 
institution og skole snakket sammen, måske med 
mig som mellemled.”
- Hanne Aggerholm, Lundergårdskolen i Hjørring



13

Hjemmebesøg

Mange skoler skriver om gode erfaringer med initiati-
ver, hvor skolen og dens medarbejdere har bevæget 
sig uden for skolens matrikel. Samarbejde mellem 
hjem og skole har traditionelt fundet sted på skolens 
grund, hvor forældre og elever forventes at møde 
op til sociale arrangementer, skole-hjemsamtaler og 
forældremøder. Men hvad enten skole-hjemvejleder 
og lærere har deltaget i infomøder i børnehaver, 
besøg i elevernes hjem eller udflugter til uddannel-
sesinstitutioner, er det af forældrene blevet opfattet 
som positivt og som et tegn på engagement, at ved-
kommende vil stille op uden for sædvanlig arbejdstid 
og uden for skolens mure.

Selv om hjemmebesøg kan være ret tidskrævende, 
er tiden efter skole-hjemvejledernes opfattelse 
brugt rigtigt godt, fordi den giver en samarbejdsre-
lation, som i det lange løb er til gavn for den enkelte 
elev og sikrer en fornuftig kommunikation mellem 
forældre og lærer.

Før skolestart

Det gode skole-hjemsamarbejde kan grundlægges al-
lerede omkring tidspunktet for indskrivning til børne- 
haveklassen. Når skole-hjemvejlederne har været ude 
at orientere om skolen, dens værdier og dens forvent-
ninger til samarbejdet med forældrene på forældre-
møder i de lokale børnehaver, er skolen allerede før 
skolestart blevet synlig for de nye forældre. 

Flere skoler har haft gode erfaringer med at lade 
skole-hjemvejlederen og lærerne fra indskolingen 
tage på besøg hos de kommende elevers familie. 
Nogle steder har man besøgt alle kommende elever 
uanset etnisk baggrund. Andre steder har man kun 
besøgt de nydanske familier. Uanset målgruppen er 
tilbagemeldingerne meget positive. Forældrene har 
været glade for skolens hjemmebesøg, lærerne har 
fået vigtig viden om elevernes baggrund, og sam-
arbejdsrelationerne har fået en ’turbo-start’.

Fra flere skoler meldes det, at indsatsen har været 
med til at vende elevoptaget, så både tosprogede og 
dansksprogede elever i højere grad end tidligere er 
blevet indskrevet i eget skoledistrikt. 

Hjemmebesøg
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Hjemmebesøg som brobygning 

I forhold til de forældre, som stort set er uden kon-
takt med skolen, kan hjemmebesøg være en effektiv 
metode til at bryde isen.

 
”Forældrene har været glade for hjemmebesøg. 
De har været et godt redskab til at skabe en rela-
tion. Når man har fået en god relation til foræl-
drene, har det været lettere at tale med dem om 
elevens udviklingsindsats. Relationsarbejdet har 
fremmet forældresamarbejdet i betydelig grad.”
- Steve Sebastin, flere skoler i Aarhus Kommune

Hjemmebesøgene kan være et vigtigt led i at udvikle 
en gensidig forståelse og et ligeværdigt samarbejde 
med forældrene.

”Hjemmenes historier adskiller sig markant fra de 
fortællinger, jeg oplever på skolerne. Fortællin-
ger om forældrene, der på skolerne handler om li-
gegyldighed, manglende forståelse for deres rolle 
ift. barnets læring og ressourcesvaghed, handler 
i hjemmene om isolation, generthed, manglende 
information/invitation og sprogvanskeligheder.”
- Bitten Holmer Flansmose, Niels Ebbesen Skolen

og Højboskolen i Skanderborg

”Jeg har været på en del hjemmebesøg, især hos 
familier som har flere børn på skolen, og hvor det 
er svært for forældrene at overskue kontakt til 
alle klasselærere (pga. traumatiserede forældre, 
nyankomne, sproglige barrierer m.m.). 

Værktøjskassen Skole-hjemsamtalen og hjem-
mebesøget er blevet brugt som inspiration til 
hjemmebesøgene, og tolken har forinden ringet 
til familierne og orienteret dem om formålet med 
samtalen, punkter m.m. Jeg er her blevet brugt 
som bindeled. Det har givet et meget stærkt til-
lidsforhold, og lærerne har under og efter følt 
sig godt orienteret og klædt på til det fremtidige 
samarbejde med forældrene.”
- Caja Fournaise, Sønderskov-Skolen i Sønderborg

Det er ofte i forbindelse med hjemmebesøgene, at 
skolen bliver klogere på, hvilke forudsætninger fami-
lierne har, og hvilke forhindringer der kan være ift. 
fx at møde op til møder og arrangementer.
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Hjemmebesøg

”Fortsat gode erfaringer med hjemmebesøgene. 
Forældrene er meget mere afslappede og er vir-
kelig på hjemmebane. Flere åbner sig op og beder 
om hjælp/stiller spørgsmål. Det viser sig tydeligt, 
at det ofte er mangel på viden i forhold til for-
ventninger m.v., som gør, at de fx ikke møder op, 
tjekker forældreintra osv.”

- Inge Johanne Andersen og Sandra Skibsted 
Bentzen, Langmarkskolen i Horsens

”Jeg har arbejdet på at implementere hjemmebe-
søg som metode på skolerne — noget, der virkelig 
skabte stor modstand i starten. Jeg har fulgt kol-
legiernes holdning og oplevelse af hjemmebesø-
gene via tre spørgeskemaundersøgelser — hhv. før 
det første hjemmebesøg, efter første hjemmebe-
søg og efter andet og tredje hjemmebesøg.

Undersøgelserne viser, at modstanden er væk, 
og at lærerne nu kan se formålet med at tage på 
hjemmebesøg. Så selvom det umiddelbart kan 
være svært at få øje på udviklingen, ser jeg nu 
klare tegn på, at projektet har haft en effekt i 
den rigtige retning.”
- Bitten Holmer Flansmose, Niels Ebbesen Skolen 

og Højboskolen i Skanderborg

H. C. Andersen Skolen fortæller:  
Invitation til hjemmebesøg

Når man som lærer inviterer sig selv på hjemme-
besøg hos en familie, kan der være vigtige over-
vejelser omkring, hvordan ideen skal præsenteres 
for forældrene. Her er en skole-hjemvejleders bud 
på en god introduktion til besøget:

”Få eleverne på banen, når indbydelserne bliver 
udformet. Lad hver enkelt elev tegne, skrive 
nogle ord på eget sprog, sætte billeder på, far-
velægge/male deres individuelle indbydelse. På 
den måde vil indbydelsen blive mere personlig og 
vedkommende. 

Eleverne kan også putte i kuverter, sætte fri-
mærke på osv. Læreren kan også gå en tur med 
klassen, så eleverne selv kan dumpe brevet i 
postkassen hos forældrene. 

Alt i alt tror jeg, at det er vigtigt at få eleven 
på banen som udtryk for, at eleven er det vigtige 
samarbejdspunkt på mødet, og at aktivere eleven 
i afholdelse af besøget. Den samme idé kan bruges 
ved invitation til forældremøder og elev-forældre- 
samtaler.”
- Sanne Nielsen, H. C. Andersen Skolen i Odense

EIDfest 
For alle beboere i Viby Syd 
Søndag den 19. september kl. 14.00-18.00 
I Søndervangskolens sportsaula 

Program 
Kl. 14.00  Festen starter 
Kl. 14.15 Velkomst ved Rani Hørlyck 
Kl. 14.30 Buffeten åbner 
Kl. 15.00 All Times synger 
Kl. 15.30 Break It Up danser 
Kl. 16.00 Sonja danser indisk dans 
Kl. 16.30 Bilal optræder 
Kl. 17.00 Scenen er din 
Kl. 18.00 Slut 
 
Der er hoppeborg for børnene 

Arrangementet er lavet i samarbejde mellem 
Boligområder og institutioner i Viby Syd  

Medbring selv mad, drikkevarer,  
tallerkener og bestik til festen. 
Al maden samles i en fælles buffet 
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Hjemmebesøg i udskolingen

Hjemmebesøg kan også bruges som en bevidst stra-
tegi for at få forældrene med i processen omkring 
elevernes valg af ungdomsuddannelse — fx i samar-
bejde med en UU-vejleder.

”Elever og forældre har oplevet, at der er ekstra 
støtte omkring og opmærksomhed på forældre-
samarbejdet. Nogle elever synes i første omgang, 
at det er lidt irriterende. Men generelt er elev-
erne meget tilfredse med, at forældrene i højere 
grad end tidligere får mulighed for at påtage sig 
forældrerollen og forældreansvaret. Nogle elever 
havde tidligere oplevet at stå alene med ansvaret 
for deres skolegang og uddannelse.”
- Ghazwa Alameri, UngdomsAkademiet, i Odense

Flere skoler beretter, at besøgene blandt andet 
har betydet, at forældrene — måske efter flere års 
fravær — igen er begyndt at deltage i informations-
møder m.m. på skolen.

Fællesbesøg på uddannelsessteder

Andre skoler har haft succes med at arrangere fælles 
udflugter til lokale ungdomsuddannelser.

”Både forældre og elever skiftede tændrør og 
stod og rodede i motoren, og så fik de at vide, 
hvad det vil sige at gå på Teknisk Skole. Det har 
forældrene været meget glade for. Der er kun en 
enkelt familie, der ikke har taget imod tilbuddet, 
resten har taget imod.”

- Birger Larsen, Strandgårdsskolen i Ishøj

Når forældre og elever, UU-vejleder og lærer sam-
men vises rundt på fx Teknisk Skoles værksteder og 
modtager den samme information om stedets tilbud 
og muligheder, bliver det lettere efterfølgende at 
samarbejde omkring den unges uddannelsesplanlæg-
ning. På Strandgårdsskolen var de fælles ekskursio-
ner til uddannelsesstederne kombineret med lærer 
og skole-hjemvejleders indledende besøg i hjem-
mene.
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Forældreintra

Skole-hjemvejlederne har arbejdet på at få de 
nydanske forældre til at tage skolens forældreintra 
til sig og bruge det i hverdagen. Den traditionelle 
danske kontaktbog er ikke særligt velegnet som 
forbindelsesled mellem skolen og de nydanske hjem, 
hvor forældrene hverken kan læse eller skrive på 
dansk. Samtidig er kontaktbogen efterhånden de 
fleste steder blevet udskiftet eller suppleret med 
intranetløsninger. Det kan selvfølgelig give anledning 
til problemer, hvis familierne ikke har råd til PC og 
netadgang. Men den teknologiske udvikling kan også 
være med til at løse problemer i forhold til skolens 
kommunikation med forældre med ringe dansk-
kundskaber.

Skole-hjemvejledere og/eller lærere har præsen-
teret skolens forældreintra på forældremøder, på 
temamøder og under caféarrangementer. Nogle ste-
der har man holdt egentlige kurser for forældrene, 
andre steder giver en klasselærer eller en skole-
hjemvejleder individuel undervisning i forbindelse 
med mødrecaféer eller lignende.

Forældreintra

Hvis mange af eleverne/familierne ikke har netad-
gang i hjemmet, har skolerne forsøgt at råde bod på 
dette ved at stille en PC til rådighed for forældrene. 
PC’en er de fleste steder placeret på skolen eller i 
SFO’en, men enkelte steder har man — fx i samar-
bejde med en boligforening — stillet skole-PC’en i en 
vaskekælder i en bebyggelse, hvor mange af skolens 
tosprogede elever bor. Udover at sikre tilgængelig-
hed til informationen kan de lokalt placerede PC’er 
også styrke dannelse af netværk mellem forældrene 
— det kan være nemt lige at bede om hjælp, når 
man nu alligevel sidder i vaskekælderen, eller ens 
barn gerne vil blive lidt længere i SFO’en.

Flere skole-hjemvejledere fortæller, at det øgede 
fokus på brugen af IT har ført til, at flere hjem har 
valgt at prioritere at anskaffe PC med netadgang, 
fordi forældrene er blevet opmærksomme på, hvor 
vigtigt det er for deres børns læring og for deres 
eget samarbejde med skolen.

Informationshæfte om forældreintra  
oversat til flere sprog
Uni-C har produceret et informationshæfte 
om forældreintra, som nu er blevet oversat til 
arabisk, engelsk, farsi, somalisk, tyrkisk og urdu. 
Yderligere information samt link til gratis down-
load af hæftet, finder du på: 
http://www.tosprogstaskforce.dk/sitecore/ 
content/Tstf/Indsatsomraader/Skole-hjem- 
samarbejde/Kommunikation/ForaeldreIntra.aspx
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Sølystskolen fortæller: 
Forældrene bliver fortrolige med 
forældreintra

”Vi har lavet kurser i forældreintra for to-
sprogede forældre, hvor der var tolk og skolens 
IT-vejleder til stede. Det har været vigtigt at have 
telefonisk kontakt til forældrene forinden for at 
få dem til at komme til kurset. 

Vi har også holdt individuelle kurser for to-sprog-
ede forældre både på skolen og i hjemmet. De 
individuelle forældreintra-kurser har også været 
en succes, da man her har rigtig god tid til den 
enkelte forælder. 

Endelig har vi tilbudt telefonisk støtte til de for-
ældre, der går på forældreintra. 

Fra kontakten med de tosprogede forældre om-
kring forældreintra, har vi lært, at vi som lærere 
skal:

  skrive kort og præcist på forældreintra, evt. 
indtale en besked og lære forældre at bruge 
Google Translate, fordi flere forældre har 
svært ved at læse informationer på forældre-
intra — nogle kan slet ikke læse!

  gøre det meget enkelt og gøre det mere ’ens’ 
på forældreintra, dvs. lægge forældrebreve 
det samme sted

  ringe hjem, når noget vigtigt er lagt ud på 
forældreintra

  lave en forældrecafé, hvor forældre kan 
komme og få hjælp”

- Murat Avci og Rie Bæk, Sølystskolen i Silkeborg
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Forældreintra

H. C. Andersen Skolen fortæller: 
Elevstyret forældreintra

I forbindelse med at mere og mere information bliver 
lagt på forældreintra, ville man på H. C. Andersen 
Skolen gerne arbejde på at få forældreintra til at 
fungere som en aktiv samarbejdsportal mellem skolen 
og forældrene. Herudfra opstod idéen om at udbygge 
kendskabet til og brugen af forældreintra i hjemmene 
ved at inddrage eleverne i opgaven. Hver elev skulle 
uddannes til konsulent for egne forældre, så de hver 
især ville blive i stand til at bistå med at fastholde 
engagement og interesse for projektet fremover.

Skole-hjemvejlederen startede med at undersøge 
lærernes problemstillinger i forhold til forældreintra 
ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse 
blandt indskolingslærerne. 

Herefter blev projektet igangsat i skolens 4. klasser 
som et led i elevernes undervisning med reklamens 
muligheder og magt som tema. Eleverne blev først 
præsenteret for SMTTE-modellen. Efter en brain-
storm om samarbejdsmulighederne på forældreintra, 
arbejdede eleverne videre i grupper med, hvordan 
man kan reklamere for produktet (dvs. forældrein-
tra), hvilke midler der kan bringes i anvendelse, og 
hvordan man kan evaluere på effekten af reklamen. 

Da eleverne var blevet uddannet til ”konsulenter” og 
havde udarbejdet emblemer, som kunne hæftes på 
T-shirten, planlagde de et elevstyret forældremøde, 
hvor de skulle præsentere projektet. Eleverne stod 
for planlægning, gennemførelse og evaluering, 
bistået af lærerne. 

På mødet sad eleverne sammen med deres foræl-
dre og guidede dem i processen. Lærerne styrede 
projektet via et board, hvor alle forældretiltag og 
muligheder blev gennemgået. Grupperne informe-
rede fortløbende hinanden for at få så mange vinkler 
på arbejdet som muligt. Der blev også lagt vægt på, 
hvordan aktiviteten på forældreintra kan fastholdes. 

”Modellen virker. Både elever og forældre ople-
vede indsatsen som en stor motivation i forhold til 
forældresamarbejdet. Eleverne fik til opgave hver 
dag at animere til, at forældreintra blev tjekket. 
Eleverne lægger selv dagligt informationer og 
oplysninger ind om dagligt arbejde, skemaændrin-
ger, meddelelser m.m. Det er vigtigt, at siden er 
aktiv.”

Sanne Nielsen, H. C. Andersen Skolen i Odense

 

 

  

 

 

 

 

TILMELDING:  

Giv besked til dit barns  

klasselærer  

 HVAD er forældreintra?  

 HVORDAN bruger jeg det? 

 HVORFOR er det vigtigt? 

 

På gensyn,   

Martin Degn, it vejleder, Helene Thorning, lærer & Bitten Flansmose, skole-hjemvejleder 
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Planlægning af forældremødet 

  Brug Værktøjskassen Forældremødet 
I din planlægning af forældremødet (se kapitlet 
om ministeriets værktøjskasser)

  Bliv helt klar på, hvad din hensigt er med foræl-
dremødet

  Spørg dig selv: Hvordan kommer min mødeform 
de tosprogede forældre i møde? 
Er der konkrete eksempler? Brug cases, billeder 
eller video til at illustrere

  Tænk over, hvor meget af tiden du skal tale 
Værktøjskasserne anbefaler, at læreren taler 15 % 
af tiden, 80 % af tiden afsættes til forældreaktivi-
teter og 5 % til pauser 

  Hvilke af dine undervisningsmetoder kan du 
bruge på forældremødet? 
Det at have haft materialet i hænderne og at 
have arbejdet med det, gør det meget nemmere 
for forældrene at hjælpe derhjemme 

  Kan du inddrage eleverne i planlægningen af 
aktiviteter på mødet?

  Hav en plan A og en plan B 
Hvad prioriterer du højest til mødet, og hvad kan 
undværes, hvis du ikke når alt, du har planlagt?

Dagsorden og mødeindkaldelse

  Lav en tydelig indkaldelse til møde 
Hvis du forventer at forældrene møder op, så lad 
det fremgå tydeligt. Det kan fx misforstås, når 
du kalder det en invitation. Du kan indkalde til 
forældremøde i stedet

  Fremstår hensigten med mødet klart og tyde-
ligt?

  Vær bevidst om, hvad hvert punkt i dagsorde-
nen indeholder og skal munde ud i 
Er det et informationspunkt, diskussionspunkt 
etc.? Dette skal synliggøres i dagsordenen

  Brug få ord i din dagsorden 
Supplér med billeder, så teksten er nemmere at 
forstå

  Overvej, om der er nogle af dine forældre, der 
har brug for et telefonopkald for at huske at 
komme 

Gode råd til forældremødet
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Gode råd til forældremødet

Afvikling af mødet

  Tag imod forældrene, når de kommer 
Det er vigtigt, at de føler, du tager ansvar for 
situationen. Det gør dem mere trygge. Det er 
vigtigt, at hver forælder føler sig velkommen og 
betydningsfuld

  Placér forældrene — enten ved at følge dem 
hen til deres plads eller fx gennem en aktivitet 
Sådan undgår du, at de sidder ved de samme, som 
de plejer, og du kommer evt. utrygge forældre i 
møde, der er i tvivl om, hvor de skal sætte sig, 
når de kommer ind i rummet

  Lad være med at overskride tiden
  Når mødet er slut, skrives et meget kort referat 

til forældrene med de vigtigste informationer

- Bitten Holmer Flansmose, Niels Ebbesen Skolen 
og Højboskolen i Skanderborg
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Hvad gør man som lærer, når forældrene ikke forstår 
dansk og dermed ikke forstår skriftlige henvendelser 
fra skolen, fx breve eller information på forældre- 
intra? Her følger nogle af skole-hjemvejledernes ideer:

 Benyt videofunktionen på forældreintra
  Du kan enten filme dig selv, mens du giver beske-

den, eller filme eleven, der giver beskeden på 
modersmålet (naturligvis afhængigt af beskedens 
indhold)

 Opret et forældrenetværk
  Ved at oprette et forældrenetværk kan forældrene 

få kontakt til andre forældre, der kan hjælpe dem 
med at kommunikere med skolen — så dansksprog-
ligt stærke forældre støtter de ikke så stærke

 Tilbyd hjælp med forældreintra
  Vis forældrene i praksis, hvordan intranettet fun-

gerer. Det kan enten være ved at lave små kurser 
for forældrene, eller ved at vise det, når man 
sidder med forældrene enkeltvis ved fx skole-
hjemsamtaler

 Ring til forældrene
  Hvis forældrene forstår mundtlig dansk, kan du 

ringe og give dem beskeden. Hvis forældrene ikke 

forstår dansk, kan du evt. få en medarbejder med 
samme modersmål eller en tolk til at oversætte 
beskeden pr. telefon

 Skriv enkle breve
  Skriv breve i et tydeligt og direkte sprog, og sæt 

gerne mange billeder i brevet, så forældrene kan 
koble ord med billeder

 Oversæt beskeder til relevante sprog
  Oversæt breve til forældrenes modersmål. Fx kan 

man få oversat standardbreve, såsom indkaldelser 
til møder, til relevante sprog, så brevene bare 
mangler at få påført navn og dato

 Brug et oplæsningsredskab
  Nogle forstår dansk, når de hører det. Her kan IT- og 

Telestyrelsens oplæsningsredskab Adgang for alle 
måske være en hjælp. På www.adgangforalle.dk 
kan forældrene downloade en fjernbetjening, som 
kan bruges til at få en hvilken som helst (elektro-
nisk) tekst læst op — fx beskeder på forældreintra

 Kontakt sagsbehandler, SFO eller mindre  
 søskendes daginstitution
  Tag kontakt til disse steder og hør, om de kan 

være behjælpelige med at formidle en besked 
videre, når de kommer i kontakt med forældrene

Overvindelse af sprogbarrierer
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Møder og udviklingsforløb for lærere og SFO-pædagoger

En styrkelse af skole-hjemsamarbejdet kan med 
fordel tage udgangspunkt i en styrkelse af skolens/
personalets kompetencer i forhold til at inddrage og 
samarbejde med nydanske forældre.

”Forandringen i vores organisation kommer ikke 
ved kun at arbejde med den gruppe, der har 
anden etnisk baggrund end dansk. Vi er nødt til at 
lave et udviklingsarbejde, der skaber ændring og 
refleksion i den gruppe, der er bærere af kulturen 
i organisationen, og det er lærerne.”

- Pia Irene Petersen, Valhøj Skole i Rødovre

Nogle skoler har gennemført kurser i fx inter-
kulturel pædagogik for alle medarbejdere og kurser 
omkring anvendelse af anerkendende dialog- 
modeller som optakt til hjemmebesøg. Andre skoler 
har lavet egentlige udviklingsforløb, hvor skole-
hjemvejlederen typisk er startet med at afdække 
skolens hidtidige praksis og personalets holdninger 
til skole-hjemsamarbejdet med nydanske forældre. 

Ved derefter at sætte skole-hjemsamarbejdet på 
dagsordenen på pædagogiske rådsmøder og lignen-
de, har man i fællesskab fundet frem til, hvordan 
skolen mest hensigtsmæssigt kan ændre sin praksis 
på området.

Der er også en del skoler, der har valgt at lade skole-
hjemvejlederen gå ind som konsulent og ressource-
person over for skolens lærerteams.

Erfaringerne fra både kurser og udviklingsforløb 
er positive. Lærere og pædagoger er blevet mere 
bevidste om deres egen og skolens ofte noget indfor-
ståede og traditionsbundne opfattelse af skole-hjem-
samarbejde. Der er skabt ændringer i uhensigtsmæs-
sig praksis, og mange lærere har fået øjnene op for 
de nydanske forældres ressourcer.

”Indsatsen har generelt rykket ved lærernes til-
gang til samarbejdet med de nydanske forældre. 
Man springer ikke længere så hurtigt til ’skælde 
ud-funktionen’, men giver sig tid til at sætte sig 
ind i familiernes baggrunde og bevæggrunde.”

- Tine Rønnebæk-Pedersen, Herlev Byskole

Møder og udviklingsforløb for lærere 
og SFO-pædagoger
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Værebro Skole fortæller: 
Fælles udviklingsmøde med fokus på 
skolehjem-samarbejdet

På Værebro Skole arrangerede skolens to skole-
hjemvejledere et fælles udviklingsmøde for alle pæ-
dagogiske medarbejdere. Mødet havde til formål at 
åbne op for diskussion om skole-hjemsamarbejdet og 
medvirke til, at forældresamarbejdet bliver opfattet 
som en ressource i forhold til skolens udvikling og 
den enkelte lærers daglige arbejde.

”Mødet startede med fælles spisning kl. 18.00. 
Alle teams havde forberedt spørgsmål om emnet, 
som vi efterfølgende havde bearbejdet og ned-
skrevet på spørgsmålskort (se 2. øvelse). Delta-
gerne sad i mindre grupper på 4 personer. Det er 
vores erfaring, at denne form sikrer, at alle ved 
bordet får sagt noget. Vi har tidligere forsøgt med 
større grupper, og her oplevede vi, at det ofte var 
de samme personer, der ’førte ordet.’”

Program

1. øvelse (ca. 10 minutter)
Alle gruppemedlemmer fortæller om egne oplevel-
ser:

  Fortæl om en vanskelig oplevelse, du har haft 
omkring forældresamarbejde

  Fortæl din gode historie om forældresamarbejde

2. øvelse (ca. 40 minutter)
Her kan gruppen frit vælge og diskutere de udsagn/
problemstillinger, som er skrevet på spørgsmålskor-
tene. Efterfølgende skal gruppen beslutte sig for, 
hvilket spørgsmål/udsagn, der optog dem mest:

 Hvad er det gode forældremøde? 
 For dig som lærer 
 For klassens forældre 
 Hvordan afholder du et forældremøde? 
 Kan forældre gøre dig usikker/bange? 
  Oplever du et forældremøde som en evaluering af 

dig som lærer? 

Skoleledelse	  
Skab	  anerkendende	  og	  ressourceorienteret	  skole-‐

hjemsamarbejde	  -‐	  også	  med	  blik	  for	  nydanske	  forældre	  
-‐	  inddrag	  både	  bestyrelse,	  forældre	  og	  personaler	  

-‐	  sæt	  rammerne	  for	  samarbejdet	  

Teammøde	  
ALLE	  forældre	  kan	  inddrages	  i	  barnets	  

læring	  
-‐	  overvej	  udfordringerne	  i	  skole-‐

hjemsamarbejdet	  og	  planlæg	  sammen,	  
hvordan	  forældrene	  kan	  inddrages	  i	  

løsningerne	  	  	  

Forældremøde	  
Hvordan	  kan	  forældrene	  i	  din	  klasse	  

bidrage	  Dl	  et	  godt	  møde?	  
-‐	  lav	  dialogiske	  forældremøder	  

-‐	  hør	  alle	  forældre	  
-‐	  brug	  tolk	  

	  
Skolehjemsamtale	  og	  

hjemmebesøg	  
Skab	  en	  fælles	  forståelse	  og	  

forventningsafstemning	  
	  -‐	  det	  kan	  være	  en	  god	  investering	  at	  

supplere	  samarbejdet	  med	  
hjemmebesøg	  

	  

ForældredidakDk	  
InspiraDon	  Dl	  rammer	  og	  prakDske	  
muligheder	  for	  læringssituaDoner	  i	  

hjemmet	  kan	  gøre	  forældre	  Dl	  akDve	  
medspillere	  

-‐	  guid	  elever	  og	  forældre	  i	  hvordan	  
-‐	  akDvér	  forældrenes	  kompetencer	  i	  

barnets	  læring	  	  
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  Hvad er din største udfordring i forhold til foræl-
dresamarbejdet?

  Hvad oplever du som mest frustrerende i forbin-
delse med forældresamarbejde?

  Udnytter du/I de kompetencer, som forældrene 
besidder, og hvordan?

  Hvordan tackler du/I de forældre, der ikke samar-
bejder?

  Oplever du, at skolen/afdelingen/teamet har 
en fælles kultur omkring forældresamarbejdet 
omkring:

 –  Antal klassearrangementer?
 –  Ringe hjem-politik?
 –  Indhold på forældremøder?
 –  Antal skole-hjemsamtaler af hvilken varighed?

3. øvelse (ca. 10 minutter)
Her får hver person i gruppen 2 minutter til at be-
svare følgende spørgsmål: 

  Kom med minimum ét bud på, hvordan man kan 
styrke skole-hjemsamarbejdet

  Fortæl om en ting, du vil gøre anderledes ved 
næste forældremøde

Herefter fremlægger grupperne i plenum. Skole-
hjemvejlederne samler op og afslutter mødet.

”Vi oplevede en medlevende, engageret og ærlig 
debat om et meget følsomt emne, som vi alle 
møder i vores dagligdag som undervisere. Vores 
kolleger var efterfølgende meget positive omkring 
mødeformen, og der var stor lyst og vilje til at 
udvikle og skabe nye rammer omkring skole-hjem-
samarbejdet på Værebro skole.

Vi har fået overvældende mange tilbagemeldin-
ger, der handler om, at vi kan skabe et bedre 
skole-hjemsamarbejde end det eksisterende. Vi 
oplevede mange kolleger, der havde fået mod på 
at skabe forandring i forhold til praksis.”

- Jakob Sundman og Janni Michelsen, 
Værebro Skole i Gladsaxe

• Overvej omgivelserne for samtalen

• Overvej deltagernes placering

• Enkelt sprog i indkaldelsen

• Vedlæg dagsorden i indkaldelsen

• Hvis eleven skal deltage skal han/hun have en funktion

• Vær direkte i din retorik

• Forklar, hvorfor du taler, om det du taler om

• Inddrag elevplanen, så den giver mening for forældrene

• Bestil tolk

• Sæt ekstra tid af til tolkede samtaler

- Pernille Hajmann, Seden Skole i Odense
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Social- og Integrationsministeriet har i samarbejde 
med Amondo og Azena udviklet en serie ’værktøjs-
kasser’, som indeholder konkrete metoder og ideer 
til planlægning og gennemførelse af bl.a. forældre-
møder og skole-hjemsamtaler.

Mange skole-hjemvejledere har oplevet at møde 
skepsis og nogle gange direkte modstand mod de nye 
ideer blandt de andre i lærergruppen. Det handler 
ikke nødvendigvis om manglende vilje til at tænke 
nyt, men kan handle om manglende overskud eller 
viden om, hvad det nye kan bidrage med. 

På mange skoler har skole-hjemvejlederne haft gode 
erfaringer med at introducere et nyt tiltag i skole-
hjemsamarbejdet — som fx værktøjskasserne om 
forældremøder eller skole-hjem samtaler — til enkelte 
lærere, der har vist interesse i projektet, og som har 
været villige til at give det en chance. Håbet har været, 
at den gode historie ville smitte til de andre lærere, så 
de også ville få lyst til at afprøve værktøjskasserne, og 
det har flere steder vist sig meget frugtbart.

”De teams, som har arbejdet med principperne 
fra ministeriets værktøjskasser, har opnået posi-
tive resultater i form af særdeles godt fremmøde 
til forældrearrangementer. Idéen med at lave en 
sammenhæng mellem undervisningens indhold og 
det sociale arrangement samt samarbejde med 
forældreråd har været afgørende faktorer. En 
klasse lavede fx en festaften for forældrene med 
teater, plancheudstilling og fællesspisning; i alt 
215 fremmødte i en fyldt festsal!”

- Henrik Hauge Mouritsen, 
Nørremarksskolen i Vejle

”Værktøjskassen Forældremødet har været an-
vendt på 5. klasses forældremøde, hvor der blev 
taget udgangspunkt i forældrenes egen skolebag-
grund og erfaringer. Det var en god indgangsvinkel 
til alle forældre, og specielt for de tosprogede 
familier var det interessant at sætte forskellige 
skolekulturer op mod hinanden og dermed opnå en 
bedre forståelse for forskelle og ligheder.”
- Caja Fournaise, Sønderskov-Skolen i Sønderborg

Værktøjskasserne

Værktøjskassen Skole-hjem
samtalen og hjemmebesøget

Få nydanske forældre som medspillere
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Værktøjskasserne

Sct. Jacobi Skole fortæller: 
Samtlige nydanske forældre mødte op

”Da lærerne fik værktøjskasserne, så kunne de 
i hvert fald se, der var mere i dem. De kunne 
mærke, at det her var en hjælp og ikke endnu en 
belastning, som nogle havde forestillet sig, at det 
kunne være. Så prøvede jeg at foreslå andre ting, 
og lige pludselig så kaster lærerne sig ud i for-
ældrekurser om forældreintra, og det fungerede 
bare helt fantastisk godt.

Ved forældremøderne i udskolingen mødte samt-
lige nydanske forældre op. Forældremødet, som 
var planlagt og blev gennemført af eleverne i 8. 
klasse, var en ubetinget succes! Elevernes invol-
vering betyder klart større fremmøde. 9. klasses 
forældremødet var ligeledes yderst positivt. For-
ældrene havde mange positive tilbagemeldinger 
på den nye måde at holde møderne på. Lærerne 
har mod på at udfordre forældrene endnu mere 
til næste møde. Tilbagemeldingerne er tydeligvis, 
at lærerne føler, at de er i kontrol, og dog er det 
forældrene, som får taletid. Så er målet nået. 
Lærernes kommentar: ’Vi går aldrig tilbage til den 
traditionelle måde igen!’

På møderne kom det frem, at forældrene faktisk 
havde nogle ting, som var vigtige for dem, som 

de gerne ville have svar på — som de gerne ville 
diskutere og høre noget mere om. Så lige pludse-
lig kunne lærerne se, at der var et klart mål med 
vores indsats omkring skole-hjemsamarbejdet.
Flere lærere giver udtryk for, at forældrene 
påtager sig ansvaret, så snart læreren giver det 
fra sig — fx i gruppearbejde, hvor forældrene 
skulle diskutere særligt udvalgte emner og finde 
en taler.

Der, hvor det har rykket, det har været der, hvor 
lærerne har set, at det har rykket andre lærere. 
’Nåh, det lyder godt’, og så har de snakket om det 
i deres pauser og sådan — ’måske skulle vi prøve.’ 
Det er ikke os, der har været ude og sige ’Prøv 
det her’, de er selv kommet, og så har vi hjulpet 
dem med en dagsorden og sat dem i gang med 
værktøjskassen Forældremødet.

Brug af værktøjskasserne har fået skærpet interes-
se fra ledelsens side. Flere lærere ønsker at bruge 
kassen næste år, derfor har ledelsen besluttet, at 
alle teams skal planlægge deres første forældre-
møde ud fra værktøjskassen på pædagogisk dag.”

- Adham Dakwar og Heidi Jacobi Madsen,  
Sct. Jacobi Skole i Varde
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Værktøjskasse til lederne

Værktøjskassen Skoleledelsen henvender sig til le-
dere, som ønsker at sætte specielt fokus på samar-
bejdet med de nydanske forældre, og den er blevet 
afprøvet på 24 indsatsskoler.

”Meget positivt, at skolens leder har deltaget i 
forsøget med værktøjskassen Skoleledelsen. Det 
har bevirket, at vi har fået skole-hjem-samarbej-
det på som punkt i skolebestyrelsen, i FU og på 
lærermøder.”
- Murat Avci og Rie Bæk, Sølystskolen i Silkeborg 

Når skoleledelsen vælger at gøre en indsats for at 
sætte fokus på forældresamarbejdet, understøtter 
det ikke kun skole-hjemvejlederens indsats, men 
også lærernes daglige arbejde med området.

Bestil en værktøjskasse
Serien af værktøjskasser består af: 

 Teammødet
 Forældremødet
 Skole-hjemsamtalen og hjemmebesøget
 Forældredidaktik
 Skoleledelsen

Værktøjskasserne kan downloades eller bestilles 
på: http://www.sm.dk/Temaer/ 
DemokratiOgIntegration/BoernOgUnge/ 
skole-hjemsamarbejde-nydanske-for%C3%A6ldre/
inspirationsmateriale/Sider/default.aspx

Værktøjskasserne er gratis. Ved bestilling af 
trykte eksemplarer af værktøjskasserne betales 
kun for ekspedition og fragt.

    Ruten til Skoleledelsen 
    - dialogprocessens aktiviteter                

     

Arbejdsgruppemøde
”Fra tanke til handling”

Evalueringsmøde i 
arbejdgruppen

Opstartsmøde i
arbejdsgruppen

Opstartsmøde i
ledelsesteam

Opstartsmøde i
skolebestyrelsen

2 timer

Tema: ”Hvorfor skal vi 
skole-hjem samarbejde”

Medarbejdermøde

Skolebestyrelsesmøde

Elevrådsmøde

Tema: ”Hvad gør vi fremover 
i skole-hjem samarbejde”

Medarbejdermøde

Skolebestyrelsesmøde

Ledelsesteammøde

3 måneders forløb

2,5 timer45 min.

1,5 timer

1,5 timer

1,5 timer

45 min.

2 timer

1 time

2 timer
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Ledelsesopbakning er en forudsætning

Mange af skole-hjemvejledere fortæller, at det har 
været af afgørende betydning, at projektet med at 
styrke forældreinddragelsen har haft ledelsens fulde 
opbakning. 

”Det er en vigtig pointe at få lederne til at gå 
forrest og kunne påvirke lærerne og tage ’skal’-
beslutninger.”

- Lone Stig Stokholm, Tårnby Kommunes skoler

”Brug kræfter på at få ledelsen til at vise inte-
resse for skole-hjemsamarbejdet. Det, at lederen 
fortæller, at skole-hjemsamarbejdet skal være et 
fokusområde og præsenterer en plan for det ved 
et PR-møde, gør hele forskellen.”

- Gülsen Fidan Schultz, 
Nørrebro Park Skole i København

De skole-hjemvejledere, der har savnet ledelsens 
interesse og støtte, giver klart udtryk for, at det 
har været en betydelig hindring for deres mulig-
heder for at gennemføre ændringer og opnå gode 
resultater. Det er ikke nok, at ledelsen blot sætter 
en medarbejder i gang med at arbejde med skole-
hjemsamarbejdet — ledelsen skal selv komme på 
banen og aktivt opfordre de andre lærere til at gøre 
det samme.

Ledelsesopbakning er en forudsætning
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De andre lærere som modspillere og medspillere

Det er ikke altid nemt at lave om på praksis i store, 
gamle institutioner. Mange skole-hjemvejledere har 
oplevet, at der kan være meget skarpe holdninger 
fra kollegerne, til om indsatsen nytter noget, og de 
kan være skeptiske i forhold til at skulle lave om på 
noget, der i deres øjne fungerer fint. 

”Når en lærer siger, at der er et fint og upro-
blematisk samarbejde med forældrene, kan jeg 
ikke lade være med at tænke, at det måske bare 
betyder, at forældrene gør, som de får besked på, 
og ikke brokker sig over noget. Det er mit indtryk, 
at når lærerne taler om deres samarbejde med 
forældrene, har de fokus på relationen mellem 
dem selv og forældrene og ikke så meget på, om 
samarbejdet sikrer forældrenes inddragelse/ind-
blik i elevernes læring.” 

- Pernille Hejmann, Seden Skole i Odense

Andre lærere føler tilsyneladende en vis uvilje imod 
åbent at diskutere deres daglige praksis og blive 
’kigget i kortene.’ 

”Lærerne er ikke vant til at blive observeret i 
deres praksis. De er vant til at stå alene med det. 
Det er enormt grænseoverskridende — selv om jeg 
synes, at jeg har en meget anerkendende tilgang, 
så er det lidt angstprovokerende for dem.”
- Bitten Holmer Flansmose, Niels Ebbesen Skolen 

og Højboskolen i Skanderborg 

Selvom nogle lærere oplever samarbejdet med de 
nydanske forældre som problematisk og irriteres 
over, at ikke alle forældre dukker op til møder og ar-
rangementer, synes ikke alle, at det er deres opgave 
at tilpasse praksis til forældregruppen.

”Der er stadig for mange lærere, der ikke kontak-
ter de nydanske forældre. Lærerne synes mange 
gange, at forældrene selv må sørge for at holde 
sig orienteret om aktiviteter, møder, lektier etc. 
Lærerne føler ikke, at der er rammer til den eks-
tra hjælp, hensyntagen eller kontakt.”

- Lene Agersnap, Asgård Skole i Køge
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De andre lærere som modspillere og medspillere

Det er uden tvivl et vilkår for mange af skole-hjem-
vejlederne, at det ikke er alle lærere, der er lige 
begejstrede for skole-hjemsamarbejdet som nyt ind-
satsområde. Men rigtig mange af de skole-hjemvej-
ledere, som oplever en vis modvilje i lærerkollegiet, 
beretter også, at indstillingen ændres over tid. 

”Der er en stor del af lærergruppen, som rent 
faktisk oplever, at skole-hjemsamarbejdet er inde 
i en positiv udvikling, og at samarbejdet opleves 
mere meningsfyldt.”

- Pia Irene Petersen, Valhøj Skole i Rødovre

”Lærerne er meget glade for skole-hjemvejleder-
ordningen, hvorved der også er stor respekt og 
opbakning ift. skole-hjemvejlederens arbejdsind-
sats. Flere klasselærere beskriver det som helt 
uundværligt.”

- Inge Johanne Andersen og Sandra Skibsted 
Bentzen, Langmarkskolen i Horsens

”Mange af lærerne værdsætter, at vi gør deres 
hverdag lidt lettere.”

- Iben Hald Andersen, Bakkeskolen i Esbjerg

”Det har været godt for skolen at få fokus på 
området. Det har til tider været svært at holde 
ved og huske, at selv om det er små fremskridt, så 
nytter det. Vi er stadig i gang med en holdnings-
ændring, og det er et område, hvor man ikke bare 
snakker om tingene, og så bliver alt godt. Der skal 
handles, og man skal være vedholdende. Det kan 
nogle gange være svært at holde gejsten, men når 
der er noget, der lykkes, er det fantastisk.”

- Anja Liebach, Stavnsholtskolen i Farum

”Tidspres blandt de andre lærere, risikoen for at 
forsvinde blandt mange andre tiltag, lederskifte 
og anden arbejdsmæssig uro kan være realite-
terne og præmisserne at arbejde med. Så husk at 
se også netop det som en spændende udfordring i 
forhold til at få teori og praksis til at spille sam-
men i hverdagen på skolen.”

- Henrik Hauge Mouritsen, 
Nørremarksskolen i Vejle

”Jeres kolleger er eksperter. Invitér dem med til 
udvikling af skole-hjemsamarbejdet.”

- Jakob Sundman og Janni Michelsen,  
Værebro Skole i Gladsaxe
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Trods succeshistorierne er der stadig udfordringer for 
de skoler, der vælger at arbejde med at styrke skole-
hjemsamarbejdet. Det kan fx være, at det kniber 
med at få forældrene til at møde op til arrangemen-
terne, og det kan der være mange grunde til.

”Nogle forældre føler sig isolerede til forældre-
møderne. De tænker: 
- Danskerne kender hinanden
- Ingen taler til mig 
- Lærerne taler hele tiden 
- Jeg kan ikke tale så hurtigt dansk 
-  Hvis jeg stiller et spørgsmål, griner de andre 

måske”
- Inge Johanne Andersen og Sandra Skibsted 

Bentzen, Langmarkskolen i Horsens

I forhold til forældre, der føler sig usikre eller 
ligefrem utrygge i forhold til skolen, oplever skole-
hjemvejlederne, at det gælder om at være tålmodig 
og stole på, at indsatsen i sidste ende vil bære frugt. 

”Det tager lang tid at oparbejde tillid og samar-
bejde med nydanske forældre. Man skal blive ved 
og ved. Der skal måske ringes en ekstra gang. Lær 
dem at kende, så de føler sig set og hørt og re-
spekteret. Der skal bruges tolk, når det er svært.”

- Marianne Byskov, Nordagerskolen i Faaborg

”Jeg har en meget klar oplevelse af, at det er 
den personlige kontakt, der gradvist opbygger 
det trygge kendskab til min funktion. Der er langt 
mellem ’kendskab til’ og tryghed ved kontakten. 
Derfor er jeg mindre optaget af synligheden og 
mere af trygheden. Endelig er det min erfaring, at 
min egen opsøgende indsats er den altafgørende.”

- Gunvor Kappel Schmidt, 
Vestervangskolen i Randers

”Langt de fleste familier er glade for kontakten 
til skolen og mig. De føler sig hørt. Men det er 
også min erfaring, at det kræver meget tid og 
opfølgning, hvis man skal undgå, at kontakten 
forsvinder igen.”

- Anja Liebach, Stavnsholtskolen i Farum

Tillid og tryghed i samarbejdet med forældrene
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Tillid og tryghed i samarbejdet med forældrene

Forandring tager tid

Der er altså i mange tilfælde brug for en meget 
opsøgende og vedholdende indsats for at forbedre 
skole-hjemsamarbejdet. Men selvom det kan tage tid 
at ændre dynamikken i samarbejdet mellem lærere 
og forældre, er der ingen tvivl om, at det nytter 
noget at gøre forsøget.

”Vi møder rigtig stor tillid og ligefrem taknemme-
lighed fra forældrene. De er glade for, at vi har 
tid til dem, og at vi lytter til dem.”

- Iben Hald Andersen, Bakkeskolen i Esbjerg

”Oplevelsen er, at alle de forskellige tiltag giver 
mulighed for, at man som forældre kan deltage 
i de ting, man kan overkomme, og langsomt 
blive fortrolig med skolens medarbejdere, krav, 
forventninger etc.— hvilket igen kan give blod på 
tanden for at gå ind i de mere formelle samar-
bejdsformer.”

- Nanna Bøndergaard Butters, 
Blågård Skole i København

”Vi havde ved skolestart flere forældre, som 
fortalte os, at deres børn kun skulle deltage i un-
dervisningen — dvs. ingen sociale arrangementer. 
Vi havde samtaler med forældrene — mere end 
én gang med de fleste. Efterhånden deltager alle 
børn i alle arrangementer, forældrene er med, og 
de er meget glade for skolen.”

- Gülsen Fidan Schultz, 
Nørrebro Park Skole i København

Skoler, lærere, forældre og elever er forskellige, og 
fordi en indsats har haft en effekt på én skole, er 
der ingen garanti for, at det virker på alle skoler. Så 
man må vurdere skolens eget udgangspunkt og prøve 
sig frem.

Ring til Skole-hjemvejleder Christina Hoven for at tilmelde dig og hør nærmere på 29131032. 
Eller fang Ida Mette Holm og Casper Skriver, som vil være vores korledere. 

Forældrekor på Vestervangskolen

SYNGER DU 
I BADET?
Her i foråret 2011 starter vi et kor for forældre 
på Vestervangskolen. Vi vil arbejde på at lave en 
forrygende optræden for vores børn og alle de 
andre til skolens jubilæum i september. 

Vi vil synge hver tirsdag aften 
kl. 19-21 i musiklokalet (D1). 
Første gang er d. 12. april og første 
gang vi optræder bliver allerede til 
Skolebestyrelsens aften d. 24. maj!

 
Vi vil vise, at vi kan lave noget 
sammen – noget der bringer glæde 
og samvær som kun musik og 
sang kan det – selvom vi taler 
tyrkisk, somali, albansk, urdu, 
arabisk, engelsk, rumænsk… 
ja, og dansk og måske ikke altid 
forstår hinanden. Vi finder en vej!

For at tilmelde dig ring:

29 13 10 32
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SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS

Skole-hjemvejlederne i Social- og Integrations-
ministeriets initiativ er blevet uddannet sammen og 
har derigennem fået opbygget et netværk, som for 
mange har været brugbart i forhold til det daglige 
arbejde. Nogle har været så heldige, at de har væ-
ret flere skole-hjemvejledere på samme skole eller i 
samme kommune og derfor løbende har kunnet være 
i kontakt med hinanden. Derudover har ministeriet 
afholdt netværksmøde én gang om året, hvor alle 
skole-hjemvejlederne har mødtes og fået faglige 
input. 

Når en skole vælger at arbejde på at opkvalificere 
forældresamarbejdet, kan det være af stor, positiv 
betydning at kunne lade sig inspirere af, hvad andre 
skoler har gjort med succes — og undgå at gentage 
deres fejl. Så hvis skolen ikke allerede har et 
netværk om skole-hjemsamarbejde, kan det varmt 
anbefales at forsøge at opbygge et sådant — helst i 
lokalområdet, så ledere, skole-hjemvejledere og/
eller lærere har mulighed for at mødes jævnligt.

I arbejdet med nydanske forældre støder mange 
også på traumatiserede familier, hvor problem-
stillingerne kan være meget svære og komplice-
rede. I de tilfælde bliver det ekstra vigtigt at have 
en fortrolig kollega eller leder at sparre med eller 
læsse af på.

Netværk om skole-hjemsamarbejde

Netgruppe til sparring
Social- og Integrationsministeriet har oprettet en 
netgruppe for initiativets skole-hjemvejledere 
på Google Groups. Her har man mulighed for at 
spørge hinanden til råds om særlige problem-
stillinger eller videregive tips og tricks. På den 
måde kan man være i kontakt med kolleger med 
lignende udfordringer, selvom de ikke lige bor i 
ens nærområde. Denne netgruppe er forbeholdt 
skole-hjemvejledere i ministeriets initiativ, men 
alle har mulighed for at oprette en lignende 
gruppe på http://groups.google.com/ 
— det er gratis.
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Før I går i gang, så husk...

Opstart og organisering

  Sørg for ledelsens opbakning fra startfasen — det 
skal være hele skolens og ikke kun en enkelt læ-
rers eller skole-hjemvejleders projekt

  Hold løbende møder med både skoleleder og -be-
styrelse

  Få skolen til at arbejde med handleplaner for 
skole-hjemsamarbejdet, og sæt realistiske mål og 
delmål

  Sats både på nogle kortsigtede og nogle lang-
sigtede indsatser

  Husk at forhindringer sjældent skyldes modvilje 
mod dig og projektet, men oftest er betinget af 
organisatoriske faktorer (arbejdspres, mangelfuld 
planlægning, knappe ressourcer)

Synlighed og dokumentation

  Sørg for en klar beskrivelse af skole-hjemvejlede-
rens opgaver

  Lav en orienteringsfolder til forældre og samar-
bejdspartnere

 Kommunikér via forældreintra og lærerintra
  Informér løbende om skole-hjemsamarbejdets 

status og udvikling, og husk at få de små frem-
skridt og positive historier med

Det daglige arbejde med 
skole-hjemvejledning

  Gør dig synlig — sid i SFO’en om morgenen, deltag 
i skolens sociale liv og arrangementer

 Vær opsøgende og tag konkrete initiativer
  Vær anerkendende og respektfuld i alle kontakter 

med forældre, lærere og pædagoger
  Invitér til samarbejde, og gør brug af forældrenes 

ressourcer
  Arbejd praksisorienteret med lærere og pæda-

goger — præsentér værktøjskasserne, deltag i 
mødeplanlægning m.m.

  Samarbejd med DSA-koordinator, AKT-lærere og/
eller andre relevante personer

  Skab dine egne netværk, hvor relationsdannelsen 
i forældrenetværk, lærerteams og pædagog-
lærerkontakten styrkes

Sidst, men ikke mindst

 Hav tålmodighed — forandring tager tid

Før I går i gang, så husk…
På et af Social- og Integrationsministeriets årlige 
netværksmøder blev skole-hjemvejlederne bedt 
om at formulere nogle gode råd og anbefalinger til 
andre skoler, der ønsker at gøre en ekstra indsats for 
at styrke skole-hjemsamarbejdet med de nydanske 
forældre. 
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SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS

Skole-hjemvejlederne peger entydigt på, at skolens 
villighed til at revurdere sin egen praksis er helt 
afgørende for, om det lykkes at få forbedret samar-
bejdet med de nydanske elever og deres forældre. 
På de skoler, hvor man har haft størst succes har man 
stillet både sig selv og forældre/skolebestyrelser åbne 
spørgsmål om ønsker til form og indhold i sam-arbejdet 
og har været villige til at lave om på tingene.

En enkelt medarbejder, ansat i en tidsbegrænset 
periode, kan ikke ændre meget, hvis skolens ledelse 
og medarbejdere holder fast i en 10, 20 eller 30 år 
gammel model for skole-hjemsamarbejde — en mo-
del, som sjældent tager højde for, at skolen nu har 
en større andel af tosprogede elever.

En enkelt ildsjæl eller to kan selvfølgelig få stor be-
tydning for relationen mellem skolen og de elever/
familier, som de retter deres indsats mod. Men en 
egentlig, varig og generel forbedring af en skoles 
samarbejde med nydanske forældre kræver, at både 
ledelse, lærerkollegium og SFO-pædagoger tager 
medansvar og engagerer sig i processen.

På vores skole plejer vi…

Undersøgelse af skole-hjemsamarbejdets effekt
I et toårigt udviklingsprojekt gjorde 14 norske skoler 
en indsats for at forbedre lærernes kompetence 
i at samarbejde med forældrene. Undersøgelser 
af skole-hjemsamarbejdet blev gennemført ved 
opstart og afslutning af projektet på skolerne og 
på sammenligningsskoler, der ikke havde deltaget i 
projektet. 

Forældrene på projektskolerne oplevede bl.a., at 
de fik:

 Mere og bedre information fra skolen
 Større indflydelse på undervisningen
 Bedre sociale relationer i forældregruppen

På skolerne, hvor man havde styrket skole-hjem-
samarbejdet, viste undersøgelsen, at både ele-
vernes skolefaglige præstationer og deres sociale 
færdigheder var blevet bedre i projektperioden 
i sammenligning med de skoler, der ikke havde 
deltaget i projektet.

Læs mere i Thomas Nordahl: Hjem og Skole, Hans 
Reitzels Forlag 2008
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Betydningen af samarbejde mellem hjem og skole

Internationale undersøgelser dokumenterer, at 
elevers udbytte af skolegangen er helt afhængig af 
et godt samarbejde mellem forældrene og skolen. 
Samtidig viser mange undersøgelser, at forældrenes 
aktive deltagelse er af langt større betydning end 
familiens socioøkonomiske og uddannelsesmæssige 
status. 

Læs mere i Chad Nye, Herb Turner & Jamie 
Schwartz: Approaches to Parent Involvement for 
Improving the Academic Performance of Elementary 
School Age Children, Campbell Systematic Reviews 
2006:4. 

Eller i Charles Desforges & Alberto Abouchaar: The 
Impact of Parental Involvement, Parental Support 
and Family Education on Pupil Achievement and 
Adjustment: A Literature Review, Queen’s Printer 
2003.

Den dokumenteret positive effekt af forældres ind-
dragelse i barnets skolegang betyder, at det — i for-
hold til alle elever — er meget vigtigt, at forældrene 
og skolens ansatte får etableret et konstruktivt 
samarbejde. Et sådant samarbejde vil alt andet lige 
være relativt let at få i gang med forældre, som selv 
har haft et positivt forløb i en dansk skole, hvorimod 
det kan være noget vanskeligere, hvis forældrene 
har haft negative oplevelser i skolen.

I forhold til nydanske forældre uden personligt 
kendskab til det danske skolesystem vil der i mange 
tilfælde være behov for, at man fra skolens side 
yder en særlig indsats for at få samarbejdet til at 
fungere.

Dette hæftes eksempler på og beskrivelser af nogle 
af de indsatser, som skole-hjemvejledere og andre 
deltagere i Social- og Integrationsministeriets ini-
tiativ har haft positive erfaringer med, kan forhå-
bentligt inspirere dig og andre til at gå i gang med 
lignende aktiviteter.

Betydningen af samarbejde mellem hjem og skole

Betydningen af forældrestøtte
Undersøgelser viser, at:

  I forhold til 7-årige elevers præstationer i 
skolen er det, forældrene gør derhjemme, seks 
gange så vigtigt som det, der sker i skolen. 
Først i 16-årsalderen bliver skolen mere betyd-
ningsfuld for læringsudbyttet end forældrene

  Børn, hvis forældre støtter dem aktivt i 
forhold til skolen, har bedre relationer til 
lærerne og til andre børn samt har generelt 
en bedre trivsel

Læs mere i Thomas Nordahl: Hjem og Skole, 
Hans Reitzels Forlag 2008.
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SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS

Initiativet er delt op på to puljer — en til forsøg med 
udvikling af nye metoder og en med uddannelse og 
lønkroner til ansættelse af skole-hjemvejledere på 
udvalgte skoler. De første projekter startede i be-
gyndelsen af 2009, og de sidste blev igangsat i 2011 
— med afslutning i 2013 eller 2014.

Initiativet evalueres løbende, og med mere end 100 
igangsatte delprojekter foreligger der allerede en 
lang række positive erfaringer.

Social- og Integrationsministeriet ønsker at videre-
give skole-hjemvejledernes gode historier og 
eksempler så hurtigt som muligt, så de kan tjene 
som inspiration for andre, der vil arbejde på at 
styrke samarbejdet mellem hjem og skole.

Nærværende hæfte vil blive revideret og opdate-
ret med flere erfaringer og historier fra praksis og 
udkomme i en trykt version i efteråret 2013.

Om Social- og Integrationsministeriets  
initiativ til styrket forældreinddragelse  
via skole-hjemvejledere

Om puljerne
En nærmere beskrivelse af det samlede initiativ 
kan ses på: 
http://www.sm.dk/Temaer/ 
DemokratiOgIntegration/BoernOgUnge/ 
skole-hjemsamarbejde-nydanske-for%C3%A6ldre/
Sider/default.aspx

Initiativet evalueres af Teori og Metodecentret, 
UCC,www.ucc.dk

”Forældrene er uhyre betydningsfulde for 
deres børns læring og udvikling, og den eneste 
empirisk underbyggede konklusion må være 
at arbejde kraftigt på at styrke samtlige 
forældres rolle og betydning. I stedet for at 
kompensere for forældrene burde man, ud fra 
forskningsresultaterne, i højere grad iværk-
sætte tiltag for at støtte forældrene. […] Der 
er i dag god dokumentation for forældrenes 
betydning for børnenes læring, og den burde i 
langt højere grad omsættes i praktiske initia-
tiver.”

- Thomas Nordahl: Hjem og Skole, 
Hans Reitzels Forlag 2008
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Bøger om skole-hjemsamarbejde

Det gode skole-hjemsamarbejde
Downloades fra http://www.sm.dk/Publikationer/
Sider/VisPublikation.aspx?Publication=677

Forældresamarbejde med fokus på 
elevernes læring 
Ulla Kofoed
Akademisk Forlag 2010

Hjem og Skole — Hvordan skaber man et bedre 
samarbejde?
Thomas Nordahl
Hans Reitzels Forlag 2008

Minoritetsforældre som en ressource i folkeskolen
Bitten Holmer Flansmose
Skanderborg Kommune 2012
Downloades fra http://issuu.com/ladefoged/docs/
rapport_nydanske_for_ldre

Bøger om skole-hjemsamarbejde

Når lærere samarbejder med forældre
Jens Peter Christiansen m.fl.
University College Lillebælt 2009
Downloades fra www.ucl.dk

Skole-hjemsamarbejde i den flerkulturelle skole
Laid Bouakaz
VIA Systime 2010

Uhørte stemmer — Sproglige minoritetsforældre 
og samarbejde med skolen
Lene Timm & Bergthóra S. Kristjánsdóttir
VIA Systime 2011
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SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS

European Research Network About Parents in 
Education
www.ernape.net

For-di-projektet
www.skole-foraeldre.dk/Videnbank/Temaer/For-di.
aspx

Get-in — Gender EThnicity INtegration
http://www.get-in.info/

Global Skole
www.globalskole.dk

Læselyst
www.laeselyst.dk

Integrationsnet — en del af Dansk Flygtningehjælp: 
I dialog med skolen
www.integrationsnet.dk/index.php?id=1956

Involve Parents — Improve School
www.involve-migrants-improve-school.eu

Links

Tal sproget frem
Video, der handler om, hvordan man som forælder 
stimulerer sit barns sprog. Udarbejdet af Århus Kom-
mune. Videoen foreligger på 9 forskellige sprog. 
http://www.aarhus.dk/da/borger/ 
familie-boern-og-unge/Pasning/ 
Dit-barns-sprog-og-laesning/Tal-sproget-frem.aspx
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