
 
 

PRINCIP P  

FORÆLDRES DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN  
 

På Skorpeskolen har vi et professionelt samarbejde med forældrene om elevernes skolegang. Det betyder, 
at vi har høje forventninger til hinanden omkring kommunikation og tone. Vores udgangspunkt er “den rette 
information, til den rette person, på det rette tidspunkt”.  

Det er afgørende for dit barns trivsel og faglige udvikling, at du som forælder engagerer dig og viser 
interesse for dit barns skolegang. Det betyder, at du løbende orienterer dig på forældreintra omkring 
ugeplaner, beskeder og anden information fra skolen. Du deltager i forældremøder, skole-hjem-samtaler og 
diverse arrangementer i klassen og på skolen. Men vigtigst af alt støtter du op om klassens fælles trivsel og 
viser tillid til de professionelle medarbejdere på skolen. 

Du er velkommen   
Forældrene er en vigtig del af fællesskabet på Skorpeskolen. Derfor er forældre altid velkommen på skolen, 
de skal dog blot lave en aftale med klasselæreren eller faglæreren på forhånd, hvis man ønsker at 
opleve undervisningen. Forvent at følge børnenes spændende skoledag og vær parat til at give en 
hjælpende hånd. 

Deltager du i undervisningen i dagligdagen på skolen eller måske i forbindelse med en ekskursion, skal du 
være opmærksom på, at du har tavshedspligt, og at du forud for din deltagelse skal underskrive på dette 
- dette er en lovformelig foranstaltning jf GDPR. Du skal desuden være opmærksom på følgende:  

• du vil blive spurgt “hvorfor du gerne vil være med i undervisningen” 

• du vil blive “sat i arbejde” som hjælpende hænder 

• du skal følge skolens principper for adfærd (fra mobiltelefon til sprog)  

• du skal IKKE blande dig i lærerens arbejde med eleverne  

• du skal IKKE irettesætte eleverne   

 
…du skal huske, at du er forældre og IKKE lærer (-:  

Det betyder i praksis at man ikke skal deltage i undervisningen for at… 

• observere på eget eller andre børn  

• observere på indholdet eller udførsel af undervisningen 

• observere på faglige eller sociale tiltag i klassen 

 

NB. Skolen kan i helt specielle tilfælde takke nej til besøg i undervisningen af forældre.  


