
 
 

Forældreintroduktion til Vildbjerg Skoles e-klasser 
 
 

Rev.  
august 2019 

Forældremøde Skole-hjem samarbejde Andet 

SFO 3 Kontaktpædagogen deltager i forældremødet 
Kontaktpædagogen deltager i begge skole-hjem 
samtaler 

 

2.e 

Individuel velkomst til helt nye forældre og børn 
 
Forældremøde i august: 
- Bestyrelsens punkt 
- Ledelsens punkt 
- Trivsel 
- Valg af trivselsråd 
- Aktivitetsoversigt 
- Fagenes indhold 
 
Fælles forældremøder for 2.e, 5.e og 9.e 
- Temamøder to gange årligt 
 

Samtaler efterår og forår 
Handleplaner 
 
Derudover er der mulighed for at afholde samtaler 
efter behov. 

Trivselsrådsmøder med klasselæreren 
 
Fælles trivselsrådsmøde med ledelsen 

 
Løbende information og kommunikation via 
AULA 

 
Trivselsarrangementer for elever og forældre 

Rev.  
august 2019 Forældremøde Skole-hjem samarbejde Andet 

SFO 3 Kontaktpædagogen deltager i forældremødet 
Kontaktpædagogen deltager i mindst en af skole-
hjem samtalerne 

 

5.e 

Individuel velkomst til helt nye forældre og børn 
 
Forældremøde i august: 
- Bestyrelsens punkt 
- Ledelsens punkt 
- Trivsel 
- Valg af trivselsråd 
- Aktivitetsoversigt 
- Fagenes indhold 
 
Fælles forældremøder for 2.e, 5.e og 9.e 
- Temamøder to gange årligt 

Samtaler efterår og forår 
Handleplaner 
 
 
Derudover er der mulighed for at afholde samtaler 
efter behov. 

Trivselsrådsmøder med klasselæreren 
 
Fælles trivselsrådsmøde med ledelsen 
 
Løbende information og kommunikation via 
AULA 
 
Ugeplaner i Meebook og AULA 
 
Trivselsarrangementer for elever og forældre 
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9.e 

Forældremøde for kommende forældre i juni: 
- Intro til det at gå i 9.e 
- Fagenes indhold 
- Trivsel 
- Holdet omkring 9.e 
 
Forældremøde i august: 
- Bestyrelsens punkt 
- Ledelsens punkt 
- Trivsel 
- Valg af trivselsråd 
- Aktivitetsoversigt 
- Fagenes indhold 
 
UU-aften i efteråret 
- Oplæg om uddannelsesmuligheder efter 9.e 
 
Fælles forældremøder for 2.e, 5.e og 9.e 
- Temamøder to gange årligt 
 

Samtaler efterår og forår 
Handleplaner 
 
 
UU-samtaler 
- Individuelle samtaler med elever og forældre 
 
 
Derudover er der mulighed for at afholde samtaler 
efter behov. 

Trivselsrådsmøder med klasselæreren 
 
Fælles trivselsrådsmøde med ledelsen 
 
Løbende information og kommunikation via 
AULA 
 
Ugeplaner i Meebook og AULA 
 
Trivselsarrangementer for elever og forældre 

 

 


