
 

 

Principper for kommunikation på Tranbjergskolen 

 

På Tranbjergskolen tager vi afsæt i det princip, at et godt samarbejde mellem skole og forældre giver 

de bedste forudsætninger for at fremme elevernes læring, udvikling og trivsel. Derfor ønsker vi, at al 

kommunikation er præget af gensidig respekt og tillid og foregår i en positiv og konstruktiv 

omgangstone. 

 

Skolen ønsker at give information til forældre om væsentlige forhold, så forældrene er orienteret om 

skolens aktiviteter og kan støtte op om disse. Samtidig har vi fokus på at udvikle elevernes ansvar, så 

de gradvis i skoleforløbet får øget ansvar for forhold vedr. deres skolegang. 

 

Aula er vores primære kommunikationsplatform. Det giver mulighed for en hurtig og let 

kommunikation.  

Konflikter løses ikke via skriftlighed. Her afholdes et møde, så konstruktive løsninger kan findes.  

Tranbjergskolen har en forventning om, 

 

• At forældre løbende holder sig orienteret på Aula og i MinUddannelse, da al væsentlig 

information formidles ad denne vej. 

• At forældre derudover anvender Tabulex til aftaler med SFO. 

• At forældre orienterer sig på ovenstående platforme minimum to gange ugentligt. 

• At forældrene kvitterer, hvis de har fået en henvendelse. 

 

Forældrene kan have en forventning om, 

 

• At medarbejdere orienterer sig på Aula en gang dagligt, dog ikke under sygdom, weekender, 

kurser, ferier eller lejrskoleophold m.v. 

• At henvendelser besvares indenfor 3 arbejdsdage. 

Forældre kan, hvis omstændighederne kræver det, skrive til personalet og anmode om en 

telefonsamtale eller et møde. Medarbejderen vil efterfølgende ringe eller sende et forslag til 

mødetidspunkt. 

Der afholdes minimum en skole/hjem-samtale og et forældremøde pr. år. 

Efter behov kan afholdes flere samtaler. Behovet kan udtrykkes af såvel forældre som medarbejdere. 

På forældremødet ved skoleårets start sættes ”Princip for kommunikationen” på dagsordenen. Med det 

afsæt sikres en forventningsafstemning mellem forældre og personale. 
 

Tranbjergskolen anvender læringsplatformen MinUddannelse.                                              

Fremadrettet vil forældrene her kunne orientere sig via ugeplaner, elevplaner og årsplaner m.v. 
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