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Referat fra dialogmøde omkring elevplaner på Øhavsskolen den 15. maj 2017. 

 

Skolebestyrelsen havde mandag den 15. maj 2017 inviteret kontaktforældrene på 

Øhavsskolen til dialogmøde omkring elevplaner. 

 

Der deltog ca. 30 forældre på dialogmødet, hvor der var en rigtig god og konstruktiv 

dialog. På mødet deltog samtidig 3 lærerrepræsentanter fra indskoling, mellemtrin og 

udskoling.Vi vil gerne takke alle deltagende for deres inputs m.m. til, hvordan vi på 

Øhavsskolen fremadrettet kan arbejde videre med elevplaner. 

 

Folkeskoleloven stiller krav om, at der for hver elev fra børnehaveklassen til og med 

9. klassetrin udarbejdes en elevplan. Elevplanen skal gøres tilgængelig for elevens 

forældre digitalt og opdateres mindst en gang hvert skoleår. Folkeskoleloven stiller 

derudover ikke nogen yderligere krav omkring form, indhold m.m. Det er op til den 

enkelte skole og kommunalbestyrelse, at sætte standarderne herfor. 

Vi er opmærksomme på, at der for nogle elever (primært i udskolingen) mangler 

opdaterede elevplaner. Både skole og skolebestyrelse er enige om, at arbejdet med 

opdatering af manglende elevpaner skal opprioriteres.   

Skolen og skolebestyrelsen ser meget gerne en høj grad af forældreinddragelse på 

Øhavsskolen, hvorfor skolebestyrelsen tog initiativ til en invitation til dialogmøde 

omkring elevplaner. Det er første gang, vi i skolebestyrelsen har forsøgt os med et 

dialogmøde omkring et udvalgt tema. 

De deltagende forældre blev delt op i 3 grupper repræsenterende henholdsvis 

indskoling, mellemtrin og udskoling. I grupperne blev diskuteret hvilke ønsker og 

forventninger forældrene har til vores børns elevplaner. Efterfølgende blev 

gruppernes inputs præsenteret.  

Der blev på dialogmødet drøftet rigtig mange interessante emner. Nedenfor har vi 

forsøgt at kategorisere de mange forslag og ønsker, således de forhåbentlig bliver 

mere overskuelige og operationelle: 

Elev inddragelse 

 Eleven skal inddrages i elevplanen. Eleven skal vide hvad der står i planen og 

hvad forventningen er til den enkelte elev. 

 Læringsmål skal skrives så eleven får oplyst og forstår de konkrete mål  

 Mulighed for, at følge med i udviklingen 

 

Dialogværktøj mellem skole, forældre og barn 

 Elevplanen ønskes udarbejdet i samarbejde mellem elev, lærer og forældre 

 Elev, lærer og forældre skal have mulighed for løbende at kunne ændre, 

opdatere og tilføje i planen. 

 Ønske om et dynamisk værktøj 

 Orientering til forældre om hvor, og med hvad, vi kan hjælpe eleven/barnet. 
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 Visualisering i planen omkring udviklingen (eksempelvis rød, gul, grøn). Hvor 

langt er eleven nået. Hvad er status. 

 Supplement til skole-hjem-samtale. 

 Ensartet kommunikation fra skolen i elevplanerne (skabelon?) 

 

Opdatering m.m. af elevplanen 

 Opdatering af elevplanen gerne 2 gange om året. Eksempelvis umiddelbart 

op til skole-hjem-samtale 

 Det er vigtigt at også eleven orienteres om udviklingen. Hvad er gået godt, 

hvad skal der gøres mere af 

 Ad hoc opdatering hvis behov  

 Elevplan må ikke erstatte ugeplan eller skole-hjem-samtale, men skal ses 

som et supplement 

 Elevplan skal gøres tilgængelig så tidligt på skoleårets start, som det 

vurderes muligt 

Overgang fra indskoling til mellemtrin til udskoling 

 Elevplaner er vigtige. Når eleven overgår fra indskoling/mellemtrin til næste 

led er elevplaner endnu mere vigtige.  

 Elevplanen skal sikre kontinuitet og give en god overgang for både elev, lærer 

og forældre, når eleven skifter mellem trin, lærer, klasse, Uglen til Svanen 

m.m. 

 

Ovenstående emner blev drøftet på vores seneste skolebestyrelsesmøde den 17. 

maj 2017. Det er aftalt at skolen arbejder videre med de mange gode inputs, og får 

dem integreret så godt som overhovedet muligt i det fremadrettede arbejde med 

elevplaner. 

Fra skolebestyrelsen vil vi endnu en gang gerne takke jer forældre for jeres 

engagement. 

For at styrke dialogen endnu mere mellem skole og hjem, vil skolebestyrelsen i det 

kommende skoleår overveje flere emner, som kunne tages op til debat på nye 

dialogmøder. Skulle der måske allerede nu være emner i kunne tænke jer vi tog op, 

så hører vi naturligvis meget gerne fra jer. 

Afslutningsvis vil vi gerne ønske jer alle en rigtig god sommer. Vi glæder os til 

samarbejdet i det nye skoleår. 

 

Venlig hilsen 

Skolebestyrelsen 

Fie Raviv  Jesper Lorenzen 

Formand  Næstformand 


