
BØRN, UDDANNELSE OG SUNDHED

Kom godt fra start!

Velkommen i Sønderborg 
Kommunes folkeskole



Kære forældre

At begynde i skole er et stort skridt – både 
for dit barn, men bestemt også for dig som 
forælder.  Der venter en ny- og spændende 
tid, hvor dit barn vil vokse, lære og udvikle 
sig i et børnefællesskab med mange andre 
fantastiske børn.  Den første skoletid er fyldt 
med mange nye indtryk, som dit barn skal 
forholde sig til. Der er alle de nye klassekam-
merater, lærerne, pædagogerne, frikvarte-
rerne, undervisningen og skolefritidsord-
ningen (SFO).

I Sønderborg Kommune lægger vi både vægt 
på, at dit barn trives og har det godt i folke-
skolen og vægt på at din barn får det maksi-
male ud af skoledagen - både fagligt  
og socialt.
Vi har fokus på gode overgange fra dagtil-
bud til folkeskole, hvor en ny hverdag skal 
indfinde sig. Hertil er det vigtigt, at vi alle 
gør vores for, at skolestarten bliver så positiv 
som muligt, så dit barn kan nyde skoletiden. 
Du har som forælder sikkert store forvent-
ninger til folkeskolen, ligesom vi også har 
forventninger til dig.

Vi anerkender, at forældre har en central 
rolle i forhold til at styrke barnets trivsel, 
udvikling og læring i skolen. Derfor vægter 
vi forældreinddragelse højt - både den 
formelle forældreinddragelse i form af 
bestyrelsesarbejde, men også den uformel-
le, som finder sted i mødet mellem forældre 
og fagprofessionelle i dagligdagen. Det skal 
være attraktivt at involvere sig som forældre, 
og god forældreinvolvering handler om et 
godt samspil mellem barn, forældre og fol-
keskole.

Det er vores fælles og fornemste opgave, at 
dit barn bliver så dygtigt, som det kan, og 
at dit barn får det bedste fundament for at 
komme godt videre i livet efter folkeskolen. 
Dét mål lykkes kun, hvis du som forælder er 
med hele vejen og deltager aktivt i dit barns 
skoleliv. Dit engagement bidrager til en 
positiv udvikling, og er med til at skabe 
trygge rammer for dit barn, så det har mod 
på at deltage i verden.

I Sønderborg Kommune arbejder vi ud fra 
”Kvalitet i dagtilbud og skoler 
- En helhedsplan for Børn og Uddannelse”. 
Denne helhedsplan opdateres i 2023, da vi 
løbende har fokus på forbedringer og den 
nyeste viden. Med afsæt i forskningen 
ønsker vi at skabe de bedste rammer for 
børnenes trivsel, udvikling og læring via en 
høj kvalitet i kommunens dagtilbud og 
folkeskoler.  
Læs mere på sonderborgkommune.dk  
under Børn og Uddannelse. 

Vi byder jer velkommen i Sønderborg 
Kommunes folkeskole. 

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune
Børn, Uddannelse og Sundhed

Birgitte Nørrelund
Skole- og uddannelseschef

https://sonderborgkommune.dk/


Forældreinddragelse

Der er mange muligheder for dig som 
forælder ift. at involvere dig og holde dig 
opdateret om dit barns skoleliv. 

Aula

Aula er den landsdækkende kommunika-
tionsplatform, som er taget i brug i 
Sønderborg Kommunes skoler og SFO’er. 
Aula er den samlede indgang til sikker og 
brugervenlig kommunikation mellem 
forældre, skole og SFO. 

Med Aula har du et let tilgængeligt 
redskab, som gør det nemt og overskueligt 
at tage del i dit barns hverdag og udvikling 
fra dagtilbud til 9. klasse. Aula tilbyder en 
række brugervenlige funktioner, som fx 
en beskedfunktion, en opslagstavle med 
vigtige informationer og en kalender.

Aula findes på www.aula.dk eller via en 
app til mobil eller tablet. Appen findes 
både til Android og iOS. 
Du logger ind på Aula via UNI-login. 
De dele af Aula, der indeholder personføl-
somme oplysninger skal tilgås via NemID. 
Første gang, du logger på, skal du benytte 
NemID. Der vil være en række ting, du 
som forælder skal tage stilling til. 

Læs mere på www.aulainfo.dk 

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af repræsentan-
ter for både elever, medarbejdere og 
forældre. Her kan du som forælder være 
med til at gøre en forskel for børnene 
ved at udvikle skolens principper og virke 
f. eks. fællesarrangementer, organisering 
af undervisning og ordensregler.

Skole-hjem-samtaler/ 
Elevstyrede samtaler

Efter behov afholdes der skole-hjem- 
samtaler eller i nogle tilfælde elevstyrede 
samtaler. Her afklares elevens udvikling, 
trivsel og læring ud fra elevplanerne, som 
indeholder individuelle mål, status for 
elevens læring og en beskrivelse af den 
opfølgning, der skal ske.

Forældremøder og forældreråd

På forældremøder og igennem forældre-
rådene kan du og andre forældre drøfte 
klassens trivsel, aktiviteter og eventuelle 
fælles regler. Som forælder er det en god 
mulighed for at kunne være med til at 
bestemme dele af skolegangen samtidig 
med, at du lærer de andre forældre at 
kende. Det bidrager til klassens sociale 
trivsel.

Information

Læs mere på sonderborgkommune.dk

https://aulainfo.dk/
http://www.Sonderborgkommune.dk

