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1. FOLKESKOLEN 
 

Alle børn i Danmark har undervisningspligt fra det kalenderår, hvor de fylder 6 år, til 

de forlader 9.klasse. Det siger loven. 

Det betyder at, børn har pligt til at deltage i undervisningen i en folkeskole eller i en 

undervisning som kan måle sig med folkeskolens undervisning. 

 

Det er kommunerne som ejer og driver folkeskolen med penge fra det kommunale 

budget. Både elever, ansatte og forældre har indflydelse på skolen gennem 

skolebestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLKESKOLENS FORDELE 

• Klæder dit barn fagligt på 

• Har fokus på trivsel og sociale kompetencer 

• Dyrker kammeratskab på tværs af sociale skel 

• Skaber sammenhængskraft i dit lokalområde 

• Giver indflydelse til forældrene gennem skolebestyrelsen 

• Samarbejder med daginstitutioner og fritidstilbud 
 

 

 

 

 

  

Skal jeg 

overhovedet 

gå i skole 
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2. SKOLESTART EN VIGTIG OVERGANG 

 

At starte i skole er en stor overgang for både børn og forældre. For mange er det et 

farvel til trygge rammer og daglig dialog med børnehaven. Men med skolen er det 

også goddag til en verden af nye oplevelser, venskaber og aktiviteter. 

 

Når dit barn begynder i 0-klasse, er det naturligt at være spændt, også som forælder. 

Det er jo 10 afgørende år, der begynder for jer som familie. Men alligevel er det 

vigtigt at du har is i maven. Mange børn skal bruge tid på at finde sig til rette. Så gå 

ikke i panik, hvis dit barn ikke kan den store tabel inden jul og ikke ved at Mount 

Everest er et højt bjerg.  Få ro på, og giv dit barn tryghed.  Spørg underviserne, hvis 

du er i tvivl om noget. Lær de andre forældre at kende. 

 

 

 

 

 

 

Arbejd stille og roligt med at etablere barnet og jer selv forældre i de nye rammer. 

Hav tillid til, at de ansatte på skolen ved hvad de gør, også selv om det virker 

fremmed og måske ser det anderledes ud, end da du selv gik i skole. Du kan hjælpe 

dit barn ved at fortælle lidt om, hvordan det var da du selv gik i skole. 

 

   Gode ting at fortælle dit barn om skole: 

• En god lærer, da du gik i skole. 

• Et fag du synes var spændende. 

• Hvordan du har brugt noget af det, du lærte i 

skole. 

• Det er godt at øve sig, og man lærer af sine fejl. 
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Når dit barn begynder i skole, bliver i som familie en del af en tradition. At blive del af 

en ny tradition er lidt som at blive del af en ny svigerfamilie eller en ny forening. Det 

bedste du som forælder kan gøre, er at være åben over for skolens traditioner og 

vaner. Gør en indsats for at finde ud af og forstå, hvordan skolen fungerer. Det 

betyder naturligvis ikke, at du ”skal” synes godt om skolens kultur og traditioner. 

Du og dit barn kommer med jeres værdier og traditioner og skal sammen med alle de 

andre være med til at skabe skolen. 

Det er en fantastisk mulighed for at præge dit barns hverdag og lokalmiljø – og et 

stort ansvar. 

Skolen skal beskrive deres værdier og principper.                                                                                     

De kan findes på skolens hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du observerer, at dit barn har udfordringer, er det vigtigt, at du hurtigt kommer i 

gang med at tale med underviserne på skolen om barnets problemer. Det kan være 

ordblindhed, hvis dit barn har læsevanskeligheder, skal skolen tilbyde en 

ordblindetest. Det kan også være barnet har vanskeligheder, der ikke kan indeholdes 

i den almindelige undervisning. Så er det skolelederens opgave at inddrage 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR er en tværfaglig støttefunktion i 

kommunen.  Det er vigtigt at du som forælder er åben og fortæller skolen om dine 

observationer, så man hurtigt kan få professionel rådgivning og støtte. 
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3. HVERDAGEN I SKOLEN 

 

En god start på skoledagen 

 

En af dine opgaver som forældre er at hjælpe dit barn med at være så klar som muligt 

til at gå i skole hver dag igennem hele skoletiden fra 0-9. klasse. 

 

Denne opgave kan bestå af: 

• Dit barn har fået morgenmad. 

• Penalhuset er i orden, blyanterne er spidset. 

• Det rigtige overtøj og idrætstøjet er pakket. 

• Barnet har lavet sit hjemmearbejde, hvis der er noget. 

• Har dit barn de rigtige bøger med. 

• Madpakken er i tasken. 

• Møder på skolen til tiden. 

 

 

 

 

 

 

Men husk på at børn er forskellige – og forskellige fra dag til dag. Nogle børn klarer 

næsten det hele selv, andre har behov for mere hjælp. 

Du skal forsøge at forstå hvilket barn du har netop i dag. Det er naturligvis umuligt at 

have et perfekt skoleparat barn kl. 08.10 alle 200 skoledage om året i ti år. Det 

afgørende er at du har tålmodighed og venligt støtter dit barn i at være så klar som 

muligt til skoledagen. 

 

 

 

 

Skolefritidsordning – SFO/KLUBBEN 

 

De fleste børn i indskolingen går i SFO, om eftermiddagen, når skoledagen er slut 

eller om morgenen inden skolestart. Det koster penge at have sit barn i SFO og det er 

kommunalbestyrelsen som fastsætter beløbets størrelse. SFO er en del af 

folkeskolen, men frivillig for børnene. Meget af skolens og klassens sociale liv skabes 

og foregår i SFO´en og der er ofte gode og sjove aktiviteter.  

Så det er generelt en god idé at melde dit barn til SFO´en. 

Fra 4. til 7. klasse er der et klubtilbud. 



7 
 

1. Hjalp du nogen af dine kammerater/venner i dag? 

2. Skete der noget i dag der fik dig til at smile? 

3. Har I lavet noget kreativt i dag? (Bygget, malet, farvet, leget) 

4. Var der nogen som hjalp dig med noget i dag? 

5. Hvad var det bedste der skete i dag? 

6. Har du sagt tak til nogen i dag? 

 

Din nye wingman i skolens hverdag bliver Aula. 

Aula er en central platform for skole-hjem-samarbejdet, uanset om dit barn går i 0. 

eller 9.klasse. Det er her, den primære kommunikation foregår, og det er også 

gennem Aula, der er adgang til det meste af den information, du har brug for som 

forælder. 

 På Aula finder du blandt andet: 

• Skema 

• Ugeplan/Hjemmearbejde 

• Beskeder 

• Adgang til årsplaner og elevplaner 

• Diverse tilmeldinger 

 

            www.Aula.dk eller som app til mobil/tablet. 

Det er vigtigt at du holder dig orienteret på Aula, så du kan støtte dit barn fagligt og 

socialt. Du kan måske ikke nå det hver dag, men alle familier bør følge skolens 

anbefalinger og som minimum logge ind på Aula en gang om 

ugen.  

  

 

Du kan støtte dit barns udvikling både                                                                            

fagligt og socialt i hverdagen. 

Spørg til hvordan deres dag er gået i skolen, måske får du ikke altid en lang forklaring 

fra dit barn, men det hjælper dig til at forstå dit barns skoledag. 

Hjælp dit barn med eventuelt hjemmearbejde også selvom det ikke er efter de 

metoder som du lærte som skolebarn. 

                 

 

 

 

 

  

http://www.aula.dk/
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4. DIT BARNS SOCIALE LIV I SKOLEN 

Børn med gode kammerater og fællesskaber lærer godt og er glade for at gå i skole. 

Elevens sociale trivsel er afgørende for deres velbefindende og deres læring.  Derfor 

foregår der meget arbejde i folkeskolen for at skabe god trivsel blandt eleverne. Det 

er vigtigt at du som forælder støtter skolens arbejde med god trivsel, samt støtter op 

omkring fællesskabet imellem forældrene i klassen. 

Legeaftaler 

De fleste børn vil gerne lege med deres klassekammerater i og uden for skoletiden. 

Det er med til at skabe nye relationer både imellem børn og forældre.  Som forældre 

kan du hjælpe dit barn med at få øje på nye legemuligheder ved at være åben og 

opsøgende. Børn, der er vant til at lege på kryds og tværs, får det generelt nemmere 

socialt 

 

 

 

 

 

Fødselsdage 

Fødselsdage er ofte en stor begivenhed for især de mindre børn, som de glæder sig til 

at fejre med deres kammerater. Derfor er det en god idé at blive enige imellem 

forældrene omkring hvilke retningslinjer der gælder ved fødselsdage. Ofte bliver man 

enige om disse retningslinjer allerede i indskolingen – Typisk på et forældremøde. 

Formålet med retningslinjerne er at holde klikedannelse og mobning fralivet og 

styrke fællesskabet i klassen. 

 

 

   Eksempler på retningslinjer:  

• Hvor meget må fødselsgaven koste. 

• Drengene inviterer alle drengene eller hele klassen. 

• Pigerne inviterer alle pigerne eller hele klassen. 

• Man kan holde fødselsdag sammen med en klassekammerat og invitere hele 

klassen. 
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Det digitale liv 

Børns digitale liv fylder meget allerede fra en tidlig alder. De fleste børn er fortrolige 

med tablets og smartphones. Børn bliver i dag kaldt digitale indfødte. Det betyder 

dog ikke, at de er eksperter eller de ikke har brug for hjælp. Det er vigtigt at du 

engagerer dig i dit barns digitale liv. Børnene skoleliv bliver fyldt med digitale 

læremidler og sociale medier fra skolestart, så som Matematikfessor, Grammatip og 

YouTube.  

Du skal derfor som forælder være en god rollemodel og tale med dit barn omkring, 

hvordan man bruger IT, IT sikkerhed og hvordan man bruger de sociale medier. 

 

 

 

 

 

 

Sociale arrangementer 

Som skoleforælder bliver du ikke bare forælder til en elev, men også til en 

klassekammerat. Et godt fællesskab mellem skole, elever og forældre skaber et bedre 

kammeratskab i klassen. 

Sommerhygge, julefest, forældrefest og meget andet handler selvfølgelig om hygge 

og om at have det sjovt, men der er også alvor i forældresamarbejdet, for mobning 

og social udelukkelse kan få alvorlige konsekvenser for de ramte børn senere i livet. 

Så det er altså ikke ligegyldigt, om I som forældre bruger tid på at udvikle et godt 

kammeratskab blandt elever og forældre. 

 

Deltag i de sociale arrangementer, helst begge 

forældre, også selvom                                                                                               

det er udenfor skoletiden.   

 

Meld dig eventuelt til forældrerådet, på denne måde kan du også påvirke de sociale 

arrangementer i dit barns klasse.  
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5. DIT TEAMWORK MED SKOLEN OG DE ANDRE FORÆLDRE 

Der står i folkeskolelovens formålsparagrafs førsteafsnit at folkeskolen skal 

samarbejde med forældrene om at give eleverne kundskaber og færdigheder.  

Som forælder har du stor interesse i at deltage i dette samarbejde så godt og positivt, 

du overhovedet kan. Forskningen peger nemlig på at det smitter positivt af på 

børnenes trivsel og læring. 

    Skolen har en del værktøjer som hjælper til med forældresamarbejdet. 

    Eksempler på værktøjer til forældresamarbejdet: 

• Aula/Ugeplaner 

• Kontaktforældre 

• Forældremøder 

• Skole-hjem-samtaler 

• Sociale arrangementer 

• Direkte lærer kontakt 

• Skolebestyrelsen 

 

    Skole-Hjem-samtale 

Der afholdes 1-2 skole-hjem-samtaler om året. Ofte er det kontaktlærerne som 

deltager og eleven deltager også selv. På mødet fortæller kontaktlærerne hvordan de 

oplever dit barn fagligt og socialt, omtaler måske nationale testresultater og hvilke 

områder dit barn skal arbejde mest med i den kommende periode. 
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Du har sikkert også spørgsmål til, hvordan underviserne oplever dit barn i løbet af 

skoledagen. Der er ikke nogen overordnet regler for skole-hjem-samtaler og mange 

skoler har fundet deres egne former. 

Skole-hjem-samtalen er vigtigt, fordi du her har muligheden for direkte kontakt med 

dit barns lærere. Derfor er det altid bedst at møde op, gerne med begge forældre. Så 

hører I det samme – sammen. 

Sådan forbereder du dig på Skole-Hjem-Samtale 

• Tal med dit barn, hvordan det går i hver enkelt fag 

• Tjek dit barns elevplan 

• Hold øje med undervisernes feedback om dit barn 

• Overvej om du kan hjælpe dit barn fagligt eller socialt. 
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