Princip for orientering om elevens udbytte af
undervisningen, herunder elevplanen
Formål:
At sikre forældrene løbende og fyldestgørende orienteres om deres barns faglige og trivselsmæssige
udvikling. At sikre forældrene får et grundlag for at bidrage til dets barns læring og trivsel.
Mål:
 Elevplanen er en del af den løbende orientering af forældrene.
 Elevplanen giver forældrene og eleven et fyldestgørende billede af elevens faglige udbytte og er
med til at sikre, at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide.
 Elevplanen er med til at sikre, at alle elever udfordres i forhold til deres niveau, gennem
fastsættelse af individuelle faglige og sociale mål.
 Forældrene underrettes skriftligt om resultat af test.
 Den løbende orientering til forældrene om elevens udbytte af undervisningen er rettidig, præcis og
tilpasset forældrenes forskellige forudsætninger, så børnecenteret og forældrene sammen kan
forebygge og løse faglige og trivselsmæssige problemer.
 Elevplanen danner grundlag for skolehjem-samtalen og aftaler mellem børnecenteret og
forældrene om eleven skal fremgå af elevplanen.
Børnecentrets ansvar:
 Det tilstræbes, at forældrene får en fyldestgørende viden om elevens udvikling i alle fag.
 Det tilstræbes at der bliver informeret om læringsmål og kriterierne for målopnåelse i fagene.

Løbende opdatering af elevplanerne.

Det tilstræbes, at der både i den løbende orientering og i elevplanen, gives forældre viden om,
hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring.
 Der udarbejdes elevplaner, der giver forældrene et fyldestgørende billede af den enkelte elevs
faglige udbytte og trivsel samt de konkrete mål, der sættes for elevens udvikling.
 At indholdet i elevplanen bygger på samtaler med eleven, så eleven er med til at fastsætte målene
for sin udvikling.
 Børnecenteret sikrer skriftlig orientering af forældrene om resultat af test.
 Børnecenteret tilstræber at tage hensyn til forældrenes forskellige forudsætninger, i sin orientering
af forældrene om elevens udbytte af undervisningen.
 At elevplanen udleveres i en form og på et tidspunkt, så forældrene kan bruge det som
forberedelse til børnecenter-hjem samtalerne og sørger for opdatering efter samtalen i forhold til
mål og aftaler.
Forældrenes ansvar:
 Forældrene tilstræber at have en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af
undervisningen.
 Forældre følger op på indgåede aftaler, om hvordan de skal støtte deres barns læring
 Forældrene tilstræber, at holde sig orienteret om indholdet i elevplanen og kan henvende sig til
børnecenteret, hvis der er noget de ønsker uddybet.
 Forældrene henvender sig så snart, der opstår spørgsmål eller hvis der er noget man ønsker
forklaret/uddybet.
Forventninger til børnene:
 At børnene er velforberedte og deltager aktivt.
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