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1) Princip for dyrehold på Gudumholm Skole
Gudumholm Skole har i en lang periode haft dyr på skolen. Dyrene er blevet anskaffet i forbindelse
med undervisningsforløb og fællesskabsdannende aktiviteter for eleverne. Dyrene bruges fortsat til
disse aktiviteter.
Målet med dette princip er at sikre følgende:
1. At elever med allergiske gener ikke bliver generet af de dyr, som er på skolen.
2. At undervisningstiden ikke bruges uhensigtsmæssigt i forhold til pasning af dyr.
3. At dyrene ikke lider overlast eller misligholdes.
For at skolen lever op til ovenstående princip, skal skolelederen altid inddrages i beslutningen om
tilstedeværelse af dyrehold på Gudumholm Skole.

Skolebestyrelsen, 03.11.2015
Gudumholm Skole
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2) Princip for klassedelinger og -sammenlægninger
Der kan i løbet af et skoleliv opstå situationer, hvor skolen må foretage justeringer af klassernes
størrelse i forhold til de ressourcer, som skolen får. Der kan her være tale om deling eller
sammenlægning af klasser.
Skolens økonomiske ressource tildeles på baggrund af antallet af elever på hele skolen. Derfor er
den bedste strategi for Gudumholm Skole at have en klassekvotient på 22 – 26 elever pr. klasse og
én klasse på hver årgang. Det vil betyde, at skolen både har ressourcer til den almindelige
undervisning og ressourcer til at hjælpe de elever, der har særlige behov.
Følgende principper skal være med til at sikre en god proces og gode resultater for processen.
a. Skoleledelsen orienterer skolebestyrelsen om evt. ændringer i klassestørrelse og antal.
Ledelsen begrunder sine valg og afgørelser ud fra de pædagogiske og økonomiske
vurderinger, som har fundet sted. Ordinære skolebestyrelsesmøder bruges til løbende
information om klassekvotienter.
b. Pædagogisk personale inddrages i processen om elevplaceringer. Trivsel og det gode
læringsmiljø har højeste prioritet i dette arbejde.
c. Forældre orienteres så tidligt i processen som muligt. Dette vil være i forhold til skolens
øvrige planlægning. Forældremøder kan bruges til en indledende dialog om den enkelte
klasses situation.
d. Ved deling af klasser, kan den enkelte elev afgive ønske om 5 klassekammerater. Skolen
bestræber sig på at opfylde mindst ét ønske.
e. I forbindelse med etableringer af nye klasser opfordres forældreråd til at lave aktiviteter,
som kan medvirke til god trivsel og godt samarbejde blandt forældre og elever i de berørte
klasser.

Skolebestyrelsen, 03.11.2015
Gudumholm Skole
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3) Princip for vikardækning på Gudumholm Skole
Formål
Formålet med dette princip er at tydeliggøre for det pædagogiske personale, forældre og elever efter
hvilke principper, der vikardækkes undervisning på Gudumholm Skole.
Baggrund
Der er mange årsager til, at det pædagogiske personale er fraværende fra undervisningen i kortere
eller længere tid, enten pga. sygdom, barns sygdom, omsorgs- eller seniordage, barsel, ferier,
tjenstefri eller kurser.
Gudumholm Skole får ikke ressourcer som står mål med vikaropgaven, hvorfor det er nødvendigt at
reducere anvendelsen af vikarer udefra.
Det er skolens ønske, at pædagogisk personales fravær påvirker elevernes undervisning mindst
muligt.
Derfor skelnes der i håndteringen også mellem langvarigt og kortvarigt fravær.
Gudumholm Skole tilstræber at have et stabilt og kvalificeret vikarkorps tilknyttet skolen. Da det
sjældent er muligt at skaffe uddannet vikarpersonale, vurderes vikarens øvrige erhvervserfaring og
konkrete faglige og pædagogiske kvalifikationer.
Principper
På Gudumholm Skole vikardækkes efter følgende principper:
Kortvarigt fravær:
 Første sygedag dækkes af viceskolelederen, så vidt muligt med vikar udefra. Efterfølgende
sygedage dækkes af det pædagogiske personale i den pågældende afdeling efter
nedenstående principper.
 Der vikardækkes primært med personale, som er i huset. Det kan betyde ændringer i forhold
til den almindelige undervisning, herunder holddeling, støttetimer, etc.
 Hvis det er muligt, forsøges det at lade pædagogisk personale, der i forvejen har klassen i et
eller flere fag, overtage undervisningen i den fraværendes sted.
Langvarigt fravær:
 Hvis sygefraværet forventes at vare i mere end 7 arbejdsdage, søges det så vidt muligt at
besætte den fraværendes stilling midlertidigt med en uddannet vikar udefra.
 Alternativt kan der ændres i den øvrige fagfordeling, så allerede ansatte i en periode
overtager en del af den langtidssyges undervisning/opgaver. Dette arbejde vil udløse ekstra
timer til den enkelte medarbejder.
Barsel:


Den barslendes stilling tilstræbes besat efter stillingsopslag med en uddannet vikar.
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Alternativ undervisning:
 Den fraværende opretter vikarplaner med tilpasset indhold. Her vil spil og film i relation til
undervisningen kunne forekomme.
 Det søges så vidt muligt at undgå aflysning af undervisning. For at bevare elevernes faglige
respekt kan aflysning være nødvendig, hvis det ikke er muligt at finde en fagligt kvalificeret
vikar. Dog vil eleverne i de fleste tilfælde blive bedt om at løse en relevant opgave hjemme
eller vil være under tilsyn af en fra skolens øvrige personale eller skolens ledelse, mens de
arbejder med en opgave. Denne løsning vil kunne forekomme i 7.-9.kl. Hjemmene vil blive
orienteret herom via sms fra kontoret.
Vikardækning i praksis:
Det er vigtigt at pointere, at vikardækningen er et samarbejde mellem medarbejder, team,
teamkoordinator og viceskolelederen.
Kendt fravær skrives tidligst muligt ind i PersonaleIntra og koordineres på afdelingsmøder, således
at de enkelte teams kender fraværet. Teamet skal selv koordinere vikardækningen i
overensstemmelse med principperne.
Skulle det give anledning til ressourceproblemer koordineres dette med viceskolelederen.

Skolebestyrelsen, 05.01.2016
Gudumholm Skole

GUDUMHOLM SKOLE

Aagade 72, Gudumholm
9280 Storvorde

99 82 43 55

2

Principper

Gudumholm Skole

4) Princip for ekskursioner og lejrskoler på Gudumholm Skole
Formålet med ekskursioner og lejrskoler er at give eleverne mulighed for personlige erfaringer og
fælles oplevelser, som de ikke får i en normal undervisning, gennem et socialt og et fagligt indhold.
Lejrskoler planlægges i et samarbejde mellem forældre, elever og pædagogisk personale og kan
afvikles under mange forskellige former (sommerhus, hyttetur, friluftstur, kommunens lejrskoler,
vandrerhjem, osv.).
Der indhentes tilladelse fra forældrene, når eleverne skal cykle eller transporteres i private biler.

Ekskursioner
Dele af undervisningen kan organiseres som ekskursioner, der kan strække sig fra en enkelt lektion
til hele dagen. Ekskursioner er en integreret del af undervisningen på alle klassetrin, hvor
forberedelsen og opfølgningen foregår i undervisningen, og eleverne har mødepligt.
-

Der kan opkræves kr. 100 kr. pr. dag til forplejning.

Alternativt sørger forældrene for madpakke og drikkevarer til barnet, som på en almindelig
skoledag.
Skolen afholder transportudgifter o. lign. i forbindelse hermed.

Lejrskoler
Lejrskoleophold er undervisning over flere skoledage med mindst én overnatning henlagt til en
lokalitet uden for skolen. Lejrskoler har til formål at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre
erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til
den daglige undervisning.
Der er mødepligt for eleverne. For elever, der ikke deltager i lejrskolen, fordi det ikke er muligt for
dem, tilrettelægger skolen anden undervisning.
-

Til forplejning opkræves 100 kr. pr. dag.
Skolen afholder alle udgifter til transport til og fra destinationen samt overnatninger.
Budgetrammen pr. elev i 5. klasse er 750 kr. og pr. elev i 8. klasse 1.100 kr.
Der deltager normalt 2 fra det pædagogiske personale pr. klasse.
Skolen betaler alle udgifter i forbindelse med pædagogisk personales deltagelse.

Forældre kan efter eget ønske fremskaffe midler til yderligere oplevelser, som ligger ud over
lejrskolens egentlige undervisningsmæssige indhold. Oprettelse af klassekasser og øvrig indsamling
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af penge til lejrskoler er forældrenes ansvar, og det er forældrene, der står for de praktiske gøremål i
forbindelse hermed. Midlerne indsamles som et fælles bidrag fra evt. klassekasse og overføres som
et samlet beløb til skolen.
Der afholdes to lejrskoler på Gudumholm Skole. Én lejrskole i 5. klasse og én i 8. klasse. Formål og
destination aftales i skoleåret inden turen afholdes – klasselæreren/-lærerne er ansvarlige for denne
proces. Valg af destination foregår i samarbejde mellem elever og lærere. Destinationen fastsættes
senest 9 måneder før afholdelse af lejrskolen.
Lejrskolen skal medvirke til at eleverne opnår nogle ønskede mål, det være sig sociale, personlige
eller faglige, som der arbejdes med i undervisningen.
På 5. klassetrin tager klassen afsted med 2 overnatninger, mens lejrskolen på 8. klassetrin er med 4
overnatninger.

Gudumholm Skole – april 2019
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6) Princip for forældresamarbejdet på Gudumholm Skole
Et fælles ansvar
Et velfungerende og forpligtende samarbejde mellem skole og hjem og et godt fællesskab mellem
forældrene indbyrdes fremmer elevernes læring, trivsel og alsidige udvikling. Skolen skaber
rammerne og mulighederne for et konstruktivt samarbejde. Skolen og hjemmet har et fælles ansvar
for elevernes læring og dannelse og en fælles interesse for deres opdragelse. Det er vigtigt, at
forældrene og skolen er i dialog, og at forældrene understøtter børnenes skolegang ved at vise
interesse og ved at møde op og tage del i deres børns skole.
Dialog og fleksibilitet
Nøgleordene i skole-hjemsamarbejdet er dialog, ligeværdighed, anerkendelse og afklaring af
gensidige forventninger og holdninger. Samarbejdet er fleksibelt i overensstemmelse med
familiernes forudsætninger.
Gudumholm Skole ønsker dialog med hjemmet efter følgende principper:
1. Ønsker du kontakt med en medarbejder på skolen, så skriv via ForældreIntra til den
pågældende. Beskeder vil blive besvaret indenfor 2 arbejdsdage. Det forventes, at alle
medarbejdere i løbet af ugens arbejdsdage 1 gang i døgnet læser beskeder på PersonaleIntra.
2. Ønsker du akut kontakt til skolen eller en medarbejder, så ring til skolens kontor tlf.
99824355. Undlad at kontakte barnet i undervisningstiden.
Er der behov for kontakt til skolen efter kl. 15.00 kan skolens ledelse kontaktes.
Mobilnumre står på hjemmesiden.
3. For at holde en god struktur i skoledagen for elever og pædagogisk personale henstilles der
til, at samtaler med pædagogisk personale aftales på forhånd.
4. Forældremøder gennemføres i samarbejde med klassens forældreråd, hvor arbejdet om ”Den
gode klasse” er et centralt element.
Højt kommunikationsniveau
Skolen inddrager forældrene i skolens liv, og de anvender forældrenes ressourcer og støtte, hvor det
er muligt. Kommunikationsniveauet er højt, og de digitale muligheder udnyttes til information og
vidensdeling mellem skole og forældre. ForældreIntra betragtes som hovedinformationskilde
mellem skole og hjem.
Du vil som forælder få henvendelse fra skolen, hvis dit barn har været involveret i større konflikter
eller tilskadekomst.
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Læringssamtaler
Skolen gennemfører flere årlige lærer-elevsamtaler, kaldet læringssamtaler. Her drøftes faglige
udfordringer, og der sættes mål for den enkelte elev i de fleste af skolens fag. Aftalerne indgår i
elevplanerne og fremgår af elevens individuelle mål.

Trivselssamtaler
Trivselspædagogerne gennemfører ligeledes flere årlige pædagog-barnsamtaler, kaldet trivselssamtaler, med alle børn i klassen. Her drøftes barnets trivsel, motivation, undervisningsparathed,
selvregulering, m.m.

Elevplanen
Elevplanen er grundlaget for samarbejdet med hjemmet om elevens faglige udbytte af
undervisningen. I denne indskrives de aftaler, som elev, lærere og pædagoger har aftalt i de
forudgående lærings- og trivselssamtaler. Elevplanen beskriver bl.a., hvordan eleven og forældrene
kan medvirke til, at eleven når sine læringsmål og fortsætter i en god udvikling. Elevplanen
udarbejdes en gang årligt inden den 1. samtale, bortset fra 0.klasse, hvor den udarbejdes i foråret. I
9.klasse udarbejdes en handleplan.
Gudumholm Skole bruger den kombinerede uddannelsesplan og elevplan, som udarbejdes elektroniskt og er tilgængelig via Elev- og ForældreIntra senest 1 uge før skole-hjemsamtalerne.

Skole-hjemsamtaler
Skole-hjemsamtaler gennemføres 2 gange årligt. Den ene samtale er baseret på en behovsvurdering.
Bortset fra 0. og 9. klasse er denne i efteråret. Hvis forældre eller skole ønsker, at samtalen afvikles,
skal den finde sted.
Der deltager lærere og pædagoger efter følgende plan:


0.-2.kl.: Dansk, matematik og trivselspædagog



3.-4.kl.: Dansk, matematik, engelsk og trivselspædagog



5.-6.kl.: Dansk, matematik, engelsk, tysk, og trivselspædagog (i 6. klasse efter behov)



7.-9.kl.: Dansk, matematik, engelsk, tysk, naturfag, samt trivselspædagog efter behov



Samtalerne aftales senest 4 uger før afholdelse. Tilmelding sker via ForældreIntra.

Skolen kan efter behov indkalde til ekstra samarbejdsmøder med forældre, hvor der er et øget krav
om koordinering og indsatser over for enkelte elever eller elevgrupper. Sådanne møder aftales ad
hoc og vil blive planlagt til afholdelse inden for den almindelige arbejdstid.
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Klasseforældreråd

Der oprettes klasseforældreråd i alle klasser. Medlemmer hertil vælges hvert år på første
forældremøde. Klasseforældrerådet inddrages i sociale aktiviteter som udflugt, fællesspisning,
overnatning m.v. Klasseforældrerådet kan endvidere administrere en klassekasse, hvis man ønsker
en sådan.
Klasseforældrerådet medvirker ved udarbejdelse af dagsorden til forældremøder.
Klasseforældrerådet er ikke forum eller talerør for klager over enkelte personer.
Alle klasseforældreråd skal have nedskrevne regler for administration af en eventuel klassekasse og
på hvert forældremøde oplyses kassebeholdningen.
Forældremøder
Forældremøderne afholdes fra kl. 15.00-17.00.
Alle forældremøderne afholdes efter principperne for ”Den gode klasse” efter følgende skabelon:








Klasselæreren tager kontakt til forældrerådet i god tid og aftaler et eventuelt møde
(alternativt pr. telefon eller mail). Her aftales indhold og prioritering af dagsordenen.
Forældrerådet vil typisk vælge en mødeleder og en referent.
Klasselæreren tager samtidigt kontakt til den i skolebestyrelsen, som er kontaktperson for
den pågældende klasse.
Der udsendes en foreløbig dagsorden med de punkter, der er lavet sammen med
forældrerådet. Dagsordenen indeholder tilmelding og mulighed for at påføre andre punkter
til debat. Referatet sendes til klasselæreren, der lægger det ud på ForældreIntra.
Den endelige dagsorden udleveres på mødet. Mødet organiseres i rundkreds (med eller uden
bord foran sig). Efter valg af mødeleder og referent følger ”trivselsrunden”, hvor forældrene
præsenterer sig og fortæller, hvordan deres barn oplever at gå i klassen. Til denne runde kan
personalet have forberedt nogle punkter, som de gerne vil have til debat.
Dagsordenen skal fast indeholde et punkt fra skolebestyrelsen og fra klasseforældrerådet.
På det første forældremøde i børnehaveklassen introduceres principperne for ”Den gode
klasse”.

Elektronisk kontaktbog

Alle elever har en elektronisk kontaktbog, når de starter i skole. Brugen af denne bog taler man
grundigt om ved det første møde i klassen, men kort fortalt skal den bruges til den skriftlige
kommunikation mellem hjem og skole. Det drejer sig bl.a. om:
 Hvis eleven har været syg, skal hjemmet skriftligt bekræfte, at eleven har været syg, samt
hvilken sygdom det har drejet sig om.
 Hvis eleven skal have fri i forbindelse med en særlig begivenhed eller andet, ansøger man i
kontaktbogen.
 Ved ønsker om fritagelse i mere end to dage stiles beskeden til Henrik Bundgaard.
 Til gensidige beskeder.
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Skolebestyrelsens engagement
Skolebestyrelsen vedtager værdier og principper for samarbejdet mellem skole og hjem, herunder
afvikling af forældremøder. Skolebestyrelsen arbejder i øvrigt for, at alle forældre er aktive medspillere i forhold til såvel det enkelte barn som klassens og skolens sociale fællesskab.
Skolebestyrelsen arbejder med skolens overordnede mål, principper og skolepolitikker.
Dagsordenen for skolebestyrelsesmøderne udarbejdes af skolebestyrelsesformanden i samarbejde
med skolelederen. Har du som forælder ønske om, at principper eller skolepolitikker skal tages op
til revision, kan du henvende dig til skoleledelsen eller skolebestyrelsesformanden.
Du kan som forælder altid rette henvendelse til skolebestyrelsesrepræsentanterne vedrørende
skolen. Skolebestyrelsesrepræsentanterne vil ofte henvise til skoleledelsen, hvis henvendelsen
drejer sig om personsager, enkeltsager eller skolens almindelige drift. Dog kan henvendelser have
principiel karakter og vil derfor blive behandlet i skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen, 03.02.2016
Gudumholm Skole
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7) Princip for elevfravær Gudumholm Skole
Aalborg Kommune har særligt fokus på elevfravær. Aalborg Kommune trækker en liste over de
elever, der har mere end 20 % fravær. Derefter kontaktes skolerne dels for at konstatere, om der er
tale om drop-out og dels for at tilbyde hjælp i forhold til at løse elevernes eventuelle udfordringer.
Proceduren gennemføres for at sikre, at der på centralt niveau er overblik over, hvor mange dropout-elever, der er i skolevæsenet, og for at sikre, at der tages handling i forhold til eleverne.
En drop-out elev er karakteriseret ved:
-

massivt fravær
at skolen har afprøvet ”alt”, men det har ikke været muligt at få eleven til at komme i skole
at skolen er alvorligt bekymret og har svært ved fortsat at håndtere eleven

Vi ved, at meget fravær kan føre til manglende trivsel og læring. Det er samtidig et forældreansvar,
at barnet møder i skole hver dag.
Proceduren på Gudumholm Skole er:
1. Ledelsen på Gudumholm Skole gennemgår hver måned fraværsoversigten på alle elever på
skolen.
2. Ledelsen vurderer ud fra fraværets karakter, om der er tale om bekymrende fravær, da ferie
også tæller med i fraværsoversigten.
3. Ved 10 % bekymrende fravær sendes pr. Intra et brev til forældrene og klasseteamet, hvor
der gøres opmærksom på fraværets størrelse. Ledelsen sender dette brev.
4. Ved 15 % bekymrende fravær vurderer ledelsen nødvendigheden af en indkaldelse af
forældre og evt. elev til et møde på skolen med skolens ledelse, klasselærer og klassens
trivselspædagog.
5. Ved 20 % bekymrende fravær skrives en underretning til Familiegruppen og en indstilling
til PPR. Forældre og elev indkaldes til et møde med skolens ledelse, klasselærer og
trivselsmedarbejder samt den socialrådgiver fra PPR, der arbejder med drop-out elever.
Evt. fritagelse fra skole pga. ferie vil tælle med i fraværsprocenten.
Fritagelse på op til 2 dage sendes til orientering til klasselæreren.
Fritagelse over 2 dage sendes til orientering til ledelsesrepræsentant Henrik Bundgaard, som
informerer det/de berørte klasseteam.

Skolebestyrelsen, 01.02.2016
Gudumholm Skole
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8) Princip for køleskabe og microovne i klasserne på Gudumholm
Skole
Klasseforældrerådene er velkomne til at opstille et køleskab og en microovn i klasselokalerne.
Det er en forudsætning, at
o der er tale om udstyr i energiklasse A
o det er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand
o rengøring af udstyret er elevers og forældres ansvar
Såvel køleskabe som microovne anskaffet af forældrene betragtes som privat ejendom og må ikke
medføre ekstra arbejde for skolens personale.
Skolen betaler strømforbruget, mens vedligehold påhviler forældrene.
Alt efter alderstrin varetages den regelmæssige rengøring af eleverne selv i forbindelse med
duksenes opgaver i klasserne. For 0.-3. klasses vedkommende laver klasseforældrerådet en
turnusordning blandt forældrene.
Af hygiejnemæssige årsager organiserer klasseforældrerådet grundig rengøring af de hårde
hvidevarer i klassen som minimum én gang årligt ved skoleårets afslutning. Er der behov for
grundig rengøring i løbet af skoleåret, kontaktes forældrene af klasselæreren. Skolens kontor
informeres om kontaktoplysninger på minimum 1 forælder i hver klasse. Dennes navn og
telefonnummer placeres desuden også på begge enheder.
Fredag inden sommerferien før eleverne får fri, skal læreren tjekke udstyret i klassen for eventuelle
madrester eller andre efterladenskaber, så de efterlades tomme og med døren åben.
Hvis ikke køleskab og microovn er grundigt rengjort inden tre dage af elevernes første ferieuge,
kontaktes den ansvarlige forælder i klassen. Hvis rengøring ikke har fundet sted inden personalet
går på sommerferie en uge efter eleverne, vil udstyret blive fjernet af hygiejne- og
sundhedsmæssige årsager.

Skolebestyrelsen, 04.10.2016
Gudumholm Skole
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