Princip for underretning af hjemmene om elevernes udbytte af
undervisningen – herunder elevplaner
Overordnet formål:
Formål:
•

at styrke forståelsen for og kendskabet til, elevens skolegang, faglige og
trivselsmæssige udvikling.

Mål:
•
•
•

at sikre en praksis der giver både skole og hjem et reelt billede af den
enkelte elevs skolegang og faglige standpunkt.
at sikre en praksis der støtter den enkelte elevs faglige og
trivselsmæssige udvikling.
at underretningen er fyldestgørende og tilpasset forældrenes forskellige
forudsætninger.

Det betyder:
•
•
•

at skolen tilstræber at give forældrene en løbende og fyldestgørende
viden om elevens udvikling i alle fag hvert år.
at forældrene tilstræber at have en løbende dialog med deres barn om
barnets mål og udbytte af undervisningen.
At forældrene følger efter bedste evne op på de indgåede aftaler om,
hvordan de skal støtte deres barns læring.

Elevplaner:

Formål:
•
•

at styrke forståelsen og kendskabet til elevens skolegang - den faglige
trivselsmæssige udvikling.
at styrke dialogen mellem elev, forældre og skole.

Mål:
•
•
•

at bidrage til faglig og trivselsmæssige udvikling af den enkelte elev.
at kvalificere indhold og udbytte af dialogen mellem hjem og skole.
at fastholde indgåede aftaler parterne imellem.

Det betyder:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

at elevplanen i indhold og form skal være passende og enkel og opfattes
som udgangspunkt for fremadrettet handlen. Elevplanen skal foreligge i
skriftlig form.
at elevplanen tager udgangspunkt i elevens styrkesider og potentialer.
at elevplanen er udgangspunkt for dialog mellem elev, lærere og
forældre.
at elevplanen løbende udarbejdes og opdateres af lærerteamet og
suppleres i samarbejde med eleven.
at elevplanen tager udgangspunkt i de af undervisningsministeriets
stillede krav.
at elevplanen bl.a. tager udgangspunkt i de halvårlige elevsamtaler.
at elevplanen kan indeholde aftaler med forældrene om indsatser, der er
relevante for at støtte eleven.
At skolebestyrelsen fører tilsynet med dette igennem skolelederen.
At elevplanen opdateres og synliggøres således, at forældrene har en
reel chance for at tale med deres barn inden en skole/hjem-samtale.

Tilsyn:
•

At skolebestyrelsen fører tilsynet med dette igennem skolelederen og
forældretilfredshedsundersøgelsen, i et fastlagt årshjul.

