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Førskole  

Introduktionsmøde i marts 
- Om at starte i skole 
- SFO 
- Sprog og læsning 
- Relationer 

 • Overgangsskema 

• Overgangssamtaler i maj 

• Diverse skriftligt 
informationsmateriale 

• Oprettelse Uni-Login i maj 

• Udsendelse af klasselister 
via E-Boks i maj 

Forældremøde i juni 
- Introduktion til Vildbjerg Skole og 
fysiske rammer 
- Møde med resursepersoner, 
kommende kl.lærer, 
kontaktpædagog og ledelse 

SFO1 

Kontaktpædagogen deltager i 
forældremødet 

Kontaktpædagogen deltager i en 
af skole-hjem samtalerne (se 
også oversigt) 
 

Forældrekaffe i SFO 

SFO 3 

Kontaktpædagogen deltager i 
forældremødet 

Kontaktpædagogen deltager i en 
af skole-hjem samtalerne (se 
også oversigt) 
 

 

0. årgang 

Forældremøde i august med 
fælles start: 
- Vildbjerg Skole og værdigrundlag  
- AULA 
- Inklusionsstrategi og 
antimobbestrategi 
- Aktuelle fællespunkter 
- Bestyrelsens punkt 
- SFO 

Trivselsråd i rul jf. princip 
 
Forældremøde i januar: 
Lyde og begynderlæsning ”Alkalær” 

 

• Samtaler efterår og forår 

• Elevplaner udfyldes løbende 
i Meebook 

• Trivselsrådsmøder med 
klasselæreren 

• Fælles trivselsrådsmøde 
med ledelsen 

• Løbende information og 
kommunikation via AULA 

1. årgang 

Forældremøde i august med 
fælles start: 
- Inklusionsstrategi og 
antimobbestrategi 
- Matematik v/ vejleder 
- Aktuelle fællespunkter 
- Bestyrelsens punkt (i ulige år) 

Trivselsråd i rul jf. princip 
 

• Samtaler efterår og forår 

• Elevplaner udfyldes løbende 
i Meebook 

• Trivselsrådsmøder med 
klasselæreren 

• Fælles trivselsrådsmøde 
med ledelsen 

• Løbende information og 
kommunikation via AULA 

2. årgang 

Forældremøde i august med 
fælles start: 
- Aktuelle fællespunkter 
- Bestyrelsens punkt (i ulige år) 
- Overgange til ny afdeling 

Trivselsråd i rul jf. princip 
 

• Samtaler efterår og forår 

• Elevplaner udfyldes løbende 
i Meebook 

• Trivselsrådsmøder med 
klasselæreren 

• Fælles trivselsrådsmøde 
med ledelsen 

• Løbende information og 
kommunikation via AULA 
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SFO2 

Kontaktpædagogen deltager i 
forældremødet 

Kontaktpædagogen deltager i 
samtalerne i 3.-4. klasse (på nær 
den sidste samtale i 4. klasse) 
ved de elever, der går i SFO. 
 

 

3. årgang 

Forældremøde i august med 
fælles start: 
- Inklusionsstrategi og 
antimobbestrategi 
- Aktuelle fællespunkter 
- Bestyrelsens punkt (i ulige år) 

Trivselsråd i rul jf. princip 
 

• Samtaler efterår og forår 

• Elevplaner udfyldes løbende 
i Meebook 

• Trivselsrådsmøder med 
klasselæreren 

• Fælles trivselsrådsmøde 
med ledelsen 

• Løbende information og 
kommunikation via AULA 

4. årgang 

Forældremøde i august med 
fælles start: 
-  Læsning og matematik v/ 
vejlederne 
- Aktuelle fællespunkter 
- Bestyrelsens punkt (i ulige år) 
- Overnatning på 4. årgang 

Trivselsråd i rul jf. princip 
 

• Samtaler efterår og forår 

• Elevplaner udfyldes løbende 
i Meebook 

• Trivselsrådsmøder med 
klasselæreren 

• Fælles trivselsrådsmøde 
med ledelsen 

• Løbende information og 
kommunikation via AULA 

5. årgang 

Forældremøde i august med 
fælles start: 
- Aktuelle fællespunkter 
- Bestyrelsens punkt (i ulige år) 
- Skolefest og skuespil 

Trivselsråd i rul jf. princip 
 

• Samtaler efterår og forår 

• Elevplaner udfyldes løbende 
i Meebook 

• Trivselsrådsmøder med 
klasselæreren 

• Fælles trivselsrådsmøde 
med ledelsen 

• Løbende information og 
kommunikation via AULA 

6. årgang 

Forældremøde i august med 
fælles start: 
- Lejrskole 
- Aktuelle fællespunkter 
- Bestyrelsens punkt (i ulige år) 
- Overgang til overbygningen 

Trivselsråd i rul jf. princip  
 
Maj-måned: 
Introduktionsmøde til Vildbjerg 
Skole – samt valg af trivselsråd 
med repræsentanter fra alle 
skoler: 
- Vildbjerg Skoles værdier 
- Forventninger 
- De nye klasselærere præsenteres 
 

• Samtaler efterår og forår 

• Elevplaner udfyldes løbende 
i Meebook  

• Overgangssamtale i juni for 
relevante elever 

• Trivselsrådsmøder med 
klasselæreren 

• Fælles trivselsrådsmøde 
med ledelsen 

• Løbende information og 
kommunikation via AULA 

• Udsendelse af klasselister 
via E-Boks i maj 
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7. årgang 

Forældremøde i august med 
fælles start: 
- Læsning v/læsevejleder 
- Aktuelle fællespunkter 
- Bestyrelsens punkt 
- Idræt 
- SSP og BB 

 
Trivselsråd er valgt på mødet i 
maj i 6. klasse 

• Samtaler efterår og forår 

• Elevplaner udfyldes løbende 
i Meebook 

• Trivselsrådsmøder med 
klasselæreren 

• Fælles trivselsrådsmøde 
med ledelsen 

• Løbende information og 
kommunikation via AULA 

8. årgang 

Forældremøde i august med 
fælles start: 
- Uddannelse og Job v/ UU-vejleder 
- Aktuelle fællespunkter 
- Bestyrelsens punkt (i ulige år) 
- Forventninger til 8. årgang 
- Info om karakterer 

 
Trivselsråd vælges med 
repræsentanter fra alle skoler 
 

• Samtaler efterår og forår 

• Elevplaner udfyldes løbende 
i Meebook  

• UPV-samtaler i efteråret 
2020 for ikke-
uddannelsesparate elever 
(Udsættelse pga. COVID-19) 

• Trivselsrådsmøder med 
klasselæreren 

• Fælles trivselsrådsmøde 
med ledelsen 

• Løbende information og 
kommunikation via AULA 

9. årgang 

Forældremøde i august med 
fælles start: 
- Uddannelse og Job v/ UU-vejleder 
- Forventninger til 9. årgang 
- Aktuelle fællespunkter 
- Lejrskole på 9. årgang 
- Bestyrelsens punkt (i ulige år) 

 
Trivselsråd vælges med 
repræsentanter fra alle skoler 
 

• Samtaler efterår og forår 

• UPV-samtaler i januar for 
ikke-uddannelsesparate 
elever 

• Trivselsrådsmøder med 
klasselæreren 

• Fælles trivselsrådsmøde 
med ledelsen 

• Løbende information og 
kommunikation via AULA 
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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 
- AULA 
- 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.  
juni 2020 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 
- AULA 
- 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 
Blev ikke afholdt i 2020 pga. COVID-19. 

 
Forældremøde i august: 
- Bestyrelsens punkt 
- Ledelsens punkt 
- AULA 
- 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 

 

 

 


