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Eksempler fra
Skole-hjem-samtale
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Formen
Hvordan skal skole-hjem-samtalen afvikles?

• Klassisk samtale 
Den klassiske samtale, hvor der er planlagt en 
samtale til hver elev, og forældre/elev sidder 
overfor lærerne. Til denne form for samtale  
er det ofte kun de primære lærere og evt. 
klassepædagogen, som deltager.  
Denne form skaber en lærerstyret samtale, 
med struktureret indhold og budskab.

• Café-samtalen 
Hvis man ønsker en mere bred samtale, kan 
man benytte café-samtalen. Denne form for 
samtale lægges i et tidsrum, hvor alle for-
ældre frit kan snakke med klassens  lærere. 
Denne form kan udføres på forskellige måder. 
Man kan strukturere den, så nogle samtaler 
er fastlagt og andre kan tilvælges. Det giver 
en mulighed for forældre at snakke med 
lærere og andre forældre på en mindre formel 
måde. Man kan lægge café-samtaler fælles 
på årgangen i et større rum, på den måde kan 

faglærere også have mulighed for at deltage. 
Café-samtalen kan evt. kombineres med en 
fremvisning af elevprodukter i form af udstil-
ling eller lignende.

• Elev-præsentation 
Eleverne bliver opdelt i hold. Hver elev eller 
gruppe af elever får sin egen ”stand”, hvor de 
kan præsentere deres skolearbejde, opgaver 
og resultater. Denne form involverer foræl-
drene på en anden måde, og giver eleverne 
en central rolle i samtalen. Lærerne har også 
en stand og løbende har forældrene tid til at 
besøge både deres barns ”stand” og lærernes 
”stand”, her har både lærere og forældre tid til 
at snakke om skolegangen. 

• Kontortid 
Afsæt en eller to dage i hver uge til kontortid.
Så kan forældrene booke sig ind eller skolen 
kan indkalde til samtale. Det vil betyde, at 
samtalerne bliver taget, når det er relevant og 
giver mindre stress for lærerne.

Den gode skole-hjem-samtale

Organisering

En skole-hjem-samtale er en vigtig samtale, hvor man har mulighed for at skabe et godt og 
trygt samarbejde og en god relation mellem skolen og forældrene. Det er derfor vigtigt at bruge 
samtalen konstruktivt.

Overvejelserne kunne være:
• Det er forældrenes og elevens samtale, hvad har de behov for?
• Hvordan inddrager vi eleven og forældrene i samtalens indhold?
• Hvilken oplevelse skal samtalen være?
• Kan informationer gives skriftligt, så samtalen kan blive mere fri?
• Hvordan bliver samtalen tryg og ligeværdig?
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Fagligt barometer

Jeg har styr 
på det hele

DANSK: MATEMATIK:

Jeg er godt med

Jeg har
enkelte huller

Jeg har en
del huller

Jeg har
mange huller
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