
 

Principper for Fjordbakkeskolen 
Principperne for skolens virksomhed udarbejdes jævnfør folkeskolelovens § 44 af skolebestyrelsen. 
Principperne er underlagt Fredericia kommunes styrelsesvedtægt for folkeskolen. 

Principper for undervisningens organisering 
Undervisningen organiseres efter kommunens styrelsesvedtægter og reguleres ikke af skolebestyrelsen. 

Principper for samarbejdet mellem skole og hjem 

Afdelingsledelse 

Af hensyn til samarbejdet mellem skole og hjem, har afdelingslederne normal arbejdsplads på deres 
afdeling. 

Kommunikation  

● Skolen lægger nyheder og praktiske oplysninger såsom forsikringsforhold og ordensregler på 
skolens hjemmeside. 

● Kommunikation mellem skole/hjem foregår generelt via forældreintra. 
○ Klassefordeling i forbindelse med skolestart og overgangen til overbygningen kommunikeres 

så tidligt som muligt. 
○ Der udsendes informationsbreve efter en plan udarbejdet af skoleledelsen. 

● Lektier meddeles eleverne på en måde så forældrene har mulighed for at understøtte  skolearbejdet.  

Skole-hjem samtaler 

Der afholdes én skole-hjem samtale om året efter en overordnet tidsplan udarbejdet af skolens ledelse. 
Forældre kan der ud over altid bede en lærer om en samtale. 

Forældreråd 

Der vælges et forældreråd i hver klasse. Valget foretages på forældremødet. Retningslinjer om arbejdet i 
forældrerådet kan ses på skolens hjemmeside [link mangler].  
Forældrerådet står for sociale arrangementer i klassen, samt kontakt til skolebestyrelsen. Antallet af 
arrangementer bestemmes af forældrerådet, men der gives mulighed for at klasselæreren kan deltage i 
planlægningen og gennemførelsen af op til to arrangementer. Arrangementer hvor læreren deltager kan 
afholdes på skolen i tidsrummet mandag – torsdag inden kl. 17.  

Forældremøder 

Der afholdes et forældremøde i hver klasse ved skolestart med deltagelse af klasse/teamlærer og relevante 
lærere der er nye for klassen. Ekstra forældremøde kan afholdes efter behov og planlægges i samarbejde 
med forældrerådet og klasselæreren. 

Afdelingsråd 

Hver afdeling har et afdelingsråd bestående af de medlemmer af skolebestyrelsen der har børn på den givne 
afdeling.  
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Principper for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden 
I løbet af 0. - 6. klasse tilstræbes det at afholde to heldagsekskursioner samt to overnatninger i forbindelse 
med lejrskoler. 
I løbet af 7. - 9. klasse tilstræbes det at afholde en skolerejse eller udvekslingsrejse. 
 
Skolens ledelse udarbejder retningslinier for planlægning og gennemførelse af fællesarrangementerne, 
herunder rammer for økonomi, forældrebetaling og lærerdeltagelse (link). 

Principper for undervisning uden for skolen  

Konfirmation 

Skemaet for 7. klasse tilrettelægges således, at børnene kan deltage i konfirmations- 
forberedelsen. Skolebestyrelsen anbefaler, at der afholdes en fælles blå mandag efter sidste 
konfirmationsdag. Dagen efter selve konfirmationen har konfirmanden og evt. søskende fri de første to 
lektioner, såfremt skolen orienteres herom forinden. (hvis det altså ikke er den sidste konfirmationsdag). 
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