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I skolens verden er åbenhed og klar kommunikation af yderste vigtighed for læreren, forældrene og 

barnet. Skole og forældre har brug for hinanden for at give barnet en vellykket uddannelse. Endvidere 

er personlig kontakt mellem lærere og forældre vigtigt og bidrager til en god skolekultur. 

Kommunikation handler om kommunikationsform. Måden en lærer bruger til at kommunikere på en 

professionel måde med børn og forældre. 

Processen. Konstruktiv kommunikation er afgørende, når lærere, forældre og børn ønsker at 
samarbejde. (Bolks, 2011). Kommunikation er påvirket af mange faktorer, for eksempel; forholdet 
mellem deltagerne, ved deltagernes oplevelse af den pågældende person, der taler eller på 
tidspunktet af dagen. Det indebærer en direkte interaktion mellem mennesker, hvor hurtig feedback 
er mulig. Afsenderen sender en besked, modtageren sender en besked tilbage, afsenderen er 
modtager og reagerer derefter osv. For at kunne styre processen så godt som muligt, skal læreren 
være opmærksom på forskellige metoder, som hun/han kan bruge. Jutten (2015) beskriver otte 
grundlæggende færdigheder til kommunikation, som lærere kunne bruge. 

Lærerens kompetencer En skolelærer skal kende og være i stand til at handle i mange 
sammenhænge. Disse kvalifikationer, viden og færdigheder ligger inden for kompetenceområdet. På 
det interpersonelle, pædagogiske, faglige og organisatoriske område må hun/han have visse 
kompetencer. For eksempel skal hun kunne danne positive relationer med børnene i sin klasse og 
kommunikere effektivt med dem, tilbyde dem et sikkert læringsmiljø og kunne iværksætte 
meningsfulde aktiviteter eller lektioner for at sikre, at børnene udvikler sig fuldt ud. Samarbejde er 
vejen frem. Samarbejdskompetencen omfatter kommunikation med forældre. 

Kommunikation med børn Kommunikation med børn bør være en integreret del af lærerens 
arbejde, herunder samtaler på både gruppe- og individniveau. Den bedste måde at tale med børn er 
at deltage i en aktivitet, hvor barnet laver eller indleder en ny aktivitet. På den måde kan læreren 
arbejde aktivt med barnets tanker og ideer. Det kræver ligeledes kommunikationskompetencer hos 
læreren: Aktiv lytning, viden om barnets sprogniveau for at tilgodese barnets behov. 

Kommunikation med forældre I forbindelse med relevant uddannelse er forældresamarbejde 
vigtigt. Et af målene med denne politik er at styrke forældrenes indflydelse i udformningen af 
uddannelse for deres barn. Børn lærer bedre og går glad i skole, når deres forældre føler sig 
involveret i skolen. Personlig kontakt mellem læreren og forældrene er afgørende. Læreren skal se 
forældre som samarbejdspartnere. De har en fælles interesse, der skal støtte barnets udvikling. Det 
er dog lærerens ansvar at bruge og udvikle barnets færdigheder via undervisningsmetoder, der sikre 
den optimale kommunikation for alle. 

 


