
FORÆLDREHENVENDELSER

Herunder skitseres skolens og skolebestyrelsens bud på, hvordan vi håndterer 
forældrehenvendelser til skolen. Vi har indbygget en værdimæssig forståelse, der ses i tæt 
sammenhæng med skolebestyrelsens principper for forældresamarbejde.

En grundregel er, at man retter henvendelsen til rette vedkommende - den person, en sag vedrører.

Når man som forældre ønsker at rette henvendelse til skolen, kan det i princippet rettes til mange 
forskellige instanser. Nogle henvendelser eller spørgsmål rettes naturligt til skolens kontor. Det vil 
typisk være spørgsmål af en karakter, der ikke relaterer sig til den enkelte klasse eller 
undervisningen i et bestemt fag. Det kan være forhold af mere generel eller overordnet karakter.

Andre henvendelser drejer sig om mere specifikke ting vedrørende ens barn, undervisningen i et 
bestemt fag, en konkret oplevelse/situation eller tilsvarende. Disse henvendelser er der flest af. I 
disse situationer henstiller vi til, at forældre som udgangspunkt retter henvendelsen til den relevante 
lærer/pædagog. Vi har en erfaring med, at mange ting kan løses/afklares ved, at de implicerede 
drøfter en sag og får konkrete situationer belyst fra flere sider.
Når et barn kommer hjem og fortæller om en oplevelse eller medbringer en forældreseddel, giver 
det nogle gange anledning til spørgsmål og undren fra forældre. Vi opfordrer til, at disse spørgsmål 
rettes til de aktuelle lærere/pædagoger med en forventning om, at der ligger ”gode grunde” bag 
handlingerne. Hvis man som forældre efterfølgende ikke er tilpasse med svaret/oplysningerne og 
ønsker at drøfte dette yderligere, kan man rette henvendelse til afdelingslederen for den pågældende 
afdeling. Afdelingsleder for SFO er Helene Moesgaard, for indskolingen Katja Krath Andersen 
samt for mellemtrinnet og udskolingen Jakob Nielsen. De implicerede lærere/pædagoger vil indgå i 
den videre håndtering ud fra et konkret skøn i hver enkelt situation.
Som udgangspunkt vil en henvendelse først søges løst ved et møde, hvor forældre, relevant(e) 
repræsentant(er) fra ledelsen og lærer/pædagogkollegiet deltager. Målet med mødet er at afklare 
årsag til henvendelsen, parternes forhold til sagens indhold og en fælles forståelse af, hvilken 
handling der er hensigtsmæssig i fremtiden. De handlinger, der iværksættes ved dette møde, kan 
følges op af et møde, hvor der evalueres på, hvad handlingerne har betydet i forhold til den konkrete 
problemstilling.

Det er skolelederens opgave, at afgøre, hvorledes en konkret henvendelse skal behandles. 
Skolelederen kan uddelegere kompetencen til andre i ledelsen.

Hvis en medarbejder modtager henvendelser fra forældre, der vedrører kolleger, anmodes 
forældrene om at henvende sig til rette vedkommende/ledelsen. Desuden orienterer man den/de 
berørte kolleger samt ledelsen om henvendelsen. Som udgangspunkt modtager man ikke 
henvendelser på kollegers vegne.

Hvis der bliver tale om en egentlig klage, følges Forvaltningslovens sagsbehandlingsregler.

Behandlet i SB den 29. okt. 07


