
Principper for kommunikation pa  Ejby 
Skole  

Formålet med at have et princip om kommunikation på Ejby skole er at sikre god 

kommunikation mellem elever, forældre og ansatte ud fra de værdier, som skolen har. 

 

Definition på kommunikation: 

I denne sammenhæng tænkes kommunikation som den måde vi kommunikerer på i både skrift 

og tale med og om hinanden.  

 

Mål for kommunikationen på Ejby skole: 

At sikre god og saglig kommunikation mellem skole og hjem, hvor dialog og samarbejde om 

eleven er omdrejningspunktet for kommunikationen. 

 

Hvordan sikrer vi en god kommunikation? 

På Ejby Skole er en af vores værdier at udvise gensidig respekt og omsorg, og nedenstående 

etik skal respekteres i en hver form for kommunikation. 

 

• Dialog mellem skole og hjem føres mellem de voksne parter og ikke gennem eleven. 

 

• Kommunikationen mellem elever, forældre og ansatte foregår med gensidig respekt og i 

et ordentligt sprog.  

Dette gælder i alle fora - også i skolens Facebookgruppe – eller i andre 

facebookgrupper, som oprettes i forbindelse med skolen eller hvor skolen omtales. 

 

• Den generelle kommunikation foregår på skoleintra. Fælles meddelelser fra skolen 

kommunikeres via opslag på Intras opslagstavle. Vigtig information lægges ud i god tid.  

 

• Meddelelser vedrørende den enkelte elev sker via beskedsystemet eller kontaktbogen 

på Forældreintra. 

 

• Ved bekymringer, problemer eller lignende, er det den personlige samtale som 

anvendes. Såvel skole som hjemmet har i givet fald ansvaret for at tage initiativ til en 

samtale. 

 

 

For at sikre at alle har en fælles forståelse af brugen af kommunikationsplatformen, henstiller 

vi til at platformene bliver brugt på følgende måde: 

 

Forældreintra benyttes til: 

• Korte beskeder – informative. 

• Skolerelateret information – ikke til debatter. 

• Anmodning om telefonisk kontakt. 

• Anmodning om fritagelse for undervisning. 

• Til/ frameldinger. 

 

Telefonisk henvendelse benyttes ved: 

• Kort afklaring om tidligere henvendelse/sag/problemstilling.  

• Akutte beskeder. 

• Det er muligt at kontakte skolen for en telefonisk kontakt fra læreren. 

 



Personlig samtale benyttes til: 

• Information (forældremøde). 

• Evaluering. 

• Handleplan. 

• Konfliktløsning. 

 

 

Hvis forældre i øvrigt vil i kontakt med en lærer eller pædagog, skriver forældrene på 

forældreintra. Der kan forventes et svar inden for 48 timer – enten som svar, eller som besked 

om et senere svartidspunkt, hvis der ikke umiddelbart kan gives et rimeligt svar. 

Det forventes at hjemmet holder sig orienteret på forældreintra, og at der svares på skolens 

henvendelser inden for 48 timer. 

 

Kommunikationsformen mellem skolen og den enkelte elev aftales mellem lærerteam og 

forældre i de enkelte klasser. 

Fra mellemtrinnet kan det forventes, at eleverne selv er i stand til at holde sig orienteret for så 

vidt kommunikation om undervisningen.  

 

Kontakt via mobiltelefoner mellem forældre og elever kan kun foregå i pauser. 

Hvis kommunikationen vedrører konflikter eller sygdom, som er opstået i løbet af dagen, sker 

al kommunikation i samråd med en ansat på skolen. 

 

Ved akut behov uden for pauserne kontaktes skolens kontor. 

 

Gode råd for positiv respektfuld dialog 

• Brug kun skoleintra til skolerelaterede beskeder 

• Skriv aldrig, når du er vred 

• Nævn aldrig navne på en tredjepart 

• Undgå personlige angreb 

• Lad informationen være saglig 

• Respekt for andres synsvinkel 

 

 

 

 

 

 


