
Kommunikationspolitik - Fredericia Realskole  

God kommunikation mellem skole og hjem er en forudsætning for et godt samarbejde. Det 

er imidlertid ikke alle kommunikationsmåder, der er lige godt afstemt til forskellige situati-

oner, hvorfor det er en god idé, at have en kort politik på området. 

Forventninger og etik: Når skole og hjem kommunikerer, er det af stor betydning at begge 

parter som udgangspunkt har de samme forventninger til hinanden, og om indholdet af, 

hvad der skal afklares. Der er ligeledes forventning om at almindeligt anerkendte etiske 

spilleregler bliver overholdt, således at det er ”sagen”, der er til debat. 

Skolen kommunikerer med det enkelte hjem om det enkelte hjems egne børn/barn, og de 

problemstillinger, der måtte hidrøre børnenes skolegang. Vi taler ikke om andre forældres 

børn – og vi debatterer ikke med grupper af forældre.  

Som en del af skolens kommunikationspolitik er der endvidere opstillet en række forvent-

ninger til såvel skole som hjem.  

 Skriv aldrig, når du er vred 

 Hold god tone 

 Vis åbenhed  

 Saglighed 

 Relevans 

 Undgå personlige angreb 

 Undgå at konfliktoptrappe ved at sprede vrede og utilfredshed i CC- og Bccmails  

 

Disse gælder både samtaler og skriftlige henvendelser og besvarelser. 

Ureglementeret brug af forældreintra vil blive betragtet som en alvorlig belastning mht. 

samarbejdet med skolen – hvorfor skolen i et konkret tilfælde må overveje det fortsatte 

samarbejde. 

Det skrevne ord står meget stærkt – og den offentlighed, der er i flere af forældreintras 

anvendelsesmuligheder gør, at der er brug for ovennævnte etik og regler. 

 Telefon: Telefon er til afklaring af beskeder, der er så komplekse, at de ikke kan 

skrives på ganske få linjer og akutte beskeder. 

 

  Kontoret er åbent mellem 7.30 0g 15.00 en telefonsvarer præciserer evt. en mere 

eksakt telefonåbningstid.  

 

 



 Mht. kontakt til lærere – se: Forældreintra ->Kontakt -> Personale mht. hvornår de 

har telefontid. Er der ikke oplyst særlige klokkeslæt, kan læreren kontaktes indenfor 

det tidsrum, hvor der normalt er passende at ringe til folk. 

 

 Møder: Samtale/møde er til information, afklaring af mere komplekse problemstil-

linger, konfliktløsning, handleplan og evaluering. 

 

 Elektronisk kommunikation: Det er forventeligt, at ansatte tjekker deres elektroni-

ske informations/kommunikationskanaler mindst én gang i døgnet – eksklusiv ferier 

og fridage. 

Forældre skal ligeledes løbende orientere sig om meddelelser, beskeder og udlagte 

dokumenter i de relevante elektroniske fora, således de er i stand til at forholde sig 

aktivt til aktuel relevant information. 

 

 Forældreintra-mail 

Mails er til korte beskeder af informativ art. Altså ikke debatskabende. Det kan være 

sygemeldinger, anmodning om fritagelse fra undervisning, tilmelding/framelding. 

Anmodning om telefonisk kontakt/møde. 

 

 På henvendelser via mails til skolen/lærere kan der forventes svar hurtigst muligt og 

senest inden for tre hverdage. 

Skolen forventer ligeledes hurtigst muligt svar fra forældre på henvendelser skole -> 

hjem. Altså 3 dages svarrespit på mails, meddelelser og udlagte dokumenter med 

mindre, der er anført en anden seneste svardato.  

 

 Forældreintra – Opslagstavle  

 Såvel forældre som lærere kan skrive på klassens opslagstavle. Det er imidlertid vig-

tigt, at opslagstavlen kun bruges til informationer, der har almen skoleinteresse, så-

ledes at overskueligheden og sagligheden bevares. 

 

 Forældreintra – Debatforum (åbner 01.10.08) 

Debatforum er tænkt som et positivt forum til glæde for såvel skole som hjem. 

Klasselæreren fungerer som webmaster. Det er webmasteren, der kan sætte emner 

til diskussion. det betyder, at forældre, som ønsker et emne til debat, skal henvende 

sig til klasselæreren.  

Skolen kan afgøre, at et emne ikke bliver til et debatemne. 

Debatforum kan eksempelvis bruges til ”Hvornår må vores børn gå til halfest?”  

”Hvordan kan vi tænke os, at skolens fødselsdag skal forløbe – klasseaktiviteter 

mm.” Der kan ligeledes tænkes drøftelser af principiel karakter. 



Debatforum må ikke bruges til drøftelser af personer – Det være sig elever, lærere 

eller forældre.  Ligeledes vil debat af konkrete hændelser på skolen ikke være forene-

lige med skolens hensigt med debatforum. 

Skolen opfatter debatforum som et organ, der kan give skolen indblik i forældre-

holdninger, men som er et organ, der ikke er tillagt nogen formel kompetence. Det 

er naturligvis skolen, der trods eventuelle debatter fastlægger/fortolker skolens 

praktiske- og teoretiske pædagogiske holdninger. 

 

Appendiks: 

Sociale medier 

De sociale medier – Facebook mv. er en integreret del af mange menneskers hverdag. Det 

omfatter alle såvel ansatte som forældre og elever. 

Som institution er vi derfor nødt til at forholde os til det faktum, at mange mennesker øn-

sker at dele deres liv og oplevelser med andre i et mere eller mindre åbent forum. 

Der er imidlertid oplevelser og hændelser, der har bedst af at blive behandlet i andre fora 

end de sociale medier. 

Et godt skole-hjem-samarbejde er baseret på gensidig respekt, og skolen har en forvent-

ning om, at anliggender mellem forældre/elever og skolen behandles respektfuldt fra beg-

ge sider og i intern dialog. 

Forældre, elever og ansatte er tilknyttet skolen under særlige omstændigheder – For an-

satte er der juridiske/arbejdsretslige begrænsninger for deres udfoldelser. For forældre og 

elever er det skolens holdning, at i og med at skolen er et frivilligt tilvalg og - jf. ovenståen-

de passus om respekt – så kan hverken elever, forældre, ansatte eller skolen tåle at være 

udsat for negativ offentlig fremstilling af interne anliggender, såfremt et samarbejde skal 

opretholdes. 

Af samme årsag bevæger skolen sig på forskellige offentlighedsniveauer mht. kommunika-

tion. 

Alment niveau: Hjemmeside, hvor alle kan læse med, men med begrænsede almene op-

lysninger. 

Interessent niveau: Skoleintra, hvor informationsmængden er større og mere specifik end 

på hjemmesiden, og hvor alle vore nære interessenter kan læse med og deltage i de em-

ner, der måtte vedrøre dem selv og deres børn mere eller mindre personligt. 

Det personlige niveau: Samtaler, møder, beskeder på intra etc. hvor kommunikationen kun 

er mellem de direkte involverede parter. 



Elevers brug af sociale medier er som udgangspunkt et mellemværende forældre og elever 

imellem jf. dog ovenstående. 

Uhensigtsmæssig kommunikation, der vedrører andre elever på Fredericia Realskole, bliver 

imidlertid også et skoleanliggende, såfremt problemstillingerne bringes med i skole og på-

virker skolegangen. 
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