
Kommunikationsstrategi for 
Løgstør Skole



Sammenhæng
Vi ser os selv som en ambitiøs skole, der har høje for-
ventninger til alle vores elever. Vi tror på, at de kan.

Vi tror på, at en tæt, forpligtende og respektfuld dia-
log mellem hjem og skole er befordrende for alle ele-
vernes trivsel og faglige formåen.

Vi tror på, at et tæt samarbejde mellem skolens med-
arbejdere er befordrende for elevernes trivsel og fag-
lige formåen.

For at kunne gøre en god skole endnu bedre, er vi 
nødt til at have fokus på vores kommunikation såvel 
internt som eksternt. Denne strategi vil fokusere sær-
ligt på den eksterne del.

Mål:
Denne kommunikationsstrategi understøtter skolens 
strategi og værdigrundlag for også at understøtte 
elevernes trivsel og læring.

Ved at styrke skolens kommunikation er vi også med 
til at styrke skolens profil, såvel udadtil men også rent 
fysisk på skolen. 

Tiltag:
Vi ønsker et nyt og mere tidssvarende logo, som af-
spejler Løgstør Skole, og det lokalmiljø, som vi er en 
del af. Logoet skal bruges på skolens hjemmeside, på 
skolens facebookprofil samt på alle de ting, vi sender 
ud af huset, hvad enten det er pr. mail eller på papir. 

Logoet skal være synligt på skolen, så det er det før-
ste, man ser, når man kommer til Løgstør Skole.

I forlængelse af udarbejdelsen af et nyt logo til sko-
len, ønsker vi også at forbedre skolens visuelle ud-
tryk. Det være sig nye og opdaterede skilte til loka-
lerne og på gangene, men også i form af plakater 
og andre udsmykninger som kan tydeliggøre skolens 
strategi og værdier, så det er det første, man ser, når 
man træder ind på Løgstør Skole.

Vi ønsker at fortælle den gode historie om Løgstør 
Skole. Vi ønsker, at den gode historie skal sprede sig 
til hele lokalsamfundet samt til eventuelle tilflyttere. 
Løgstør Skole skal være noget, vi alle er stolte af at 
være en del af, både som elever, forældre og med-
arbejdere. Vi skal derfor fortsat være progressive i 
medierne.

Samtidig skal vi også forsøge at være proaktive, når 
der er ting, vi ikke lykkes med i første forsøg. Det for-
drer, at skolens medarbejdere tager alle henvendelser 
fra elever, forældre og andre interessenter alvorligt, 
også selvom der er kritik indblandet. Det fordrer, at 
særligt elever og forældre har tillid til, at de altid kan 
henvende sig, også hvis de har en negativ oplevelse 
med Løgstør Skole, så de først tager kontakten til 
skolen i stedet for blot at sætte negative historier i 
omløb.

Skolen skal forsøge at informere mest muligt og 
hurtigst muligt, i overensstemmelse med skolens 
principper samt selvfølgelig i henhold til gældende 
lovgivning om medarbejdernes tavshedspligt. På den 



måde vil elever og forældre løbende kunne følge 
med i skolens hverdag på både godt og ondt. Det 
vil også give forældrene bedre mulighed for at tage 
medansvar, at involvere og engagere sig yderligere i 
skolens hverdag.

Vi ønsker, at forældre straks tager kontakt til elevens 
nære voksne, hvis de hører om eventuelle problem-
stillinger, oplever misforståelser eller blot har spørgs-
mål til skolens hverdag. Vi ønsker, at forældre straks 
tager kontakt, hvis der sker eller er sket væsentlige 
ting i elevens dagligdag og rammer, som har betyd-
ning for elevens og klassens trivsel og læring. Som 
de nære professionelle har vi behov for mest mulig 
viden om alle elever, for at kunne møde dem alle, der 
hvor de hver især har behov.

På samme måde er skolen forpligtet på at tage kon-
takt til hjemmet, hvis vi oplever mistrivsel eller andre 
problemstillinger omkring eleven og klassen. Hver-
ken hjem eller skole skal samle historier sammen, 
men at vi sammen tager tingene i opløbet, inden det 
evt. udvikler sig til problemer.

Samarbejdet skal bygge på respekt og dialog. Hjem 
og skole vil ikke altid være enige om tingene, da vi 
som skole også har andre hensyn at tage ift. klassen 
eller inkluderede elever. Vi ønsker, at begge parter 
stadigvæk er forpligtigede på dialogen, til gavn og 
glæde for alle skolens elever. Forskning viser, at en 
stærk forældregruppe kan være kraftigt medvirken-
de til, at skolen lykkes endnu bedre med fx inklusion 
og trivsel. Trivselsrådene er i denne sammenhæng et 
væsentligt bindeled både ift. dialogen men også ift. 

konkrete tiltag, der kan afhjælpe problemstillingen.

Forældreintra og Meebook er væsentlige omdrej-
ningspunkter for dialogen mellem hjem og skole, 
men selvfølgelig er forældremøder, skole/hjem-sam-
taler, direkte fremmøde fx ved afleveringen/afhent-
ningen af eleven i starten eller slutningen af skole-
dagen eller et telefonopkald også muligheder for at 
kunne komme i dialog med de nære professionelle.

Tegn:
At eleverne klarer sig fagligt bedre, samt at elevernes 
trivselsmåling også viser fremgang.

At elever, forældre og medarbejdere oplever en reel 
og åben dialog mellem hjem og skole. At eventuelle 
problemstillinger og konflikter bliver taget i opløbet, 
inden de vokser sig store.

At skolen oplever øget tilgang af elever, som vælger 
Løgstør Skole til.

At trivselsrådene arbejder aktivt for at understøtte 
klassens trivsel og udvikling i tæt dialog med de nære 
professionelle.

Evaluering:
Kommunikationsstrategien skal evalueres og even-
tuelt justeres i skolebestyrelsen minimum hvert an-
det år. Dog kan skolebestyrelsen løbende inddrage 
kommunikationsstrategien som led i deres tilsyn med 
ledelsens og medarbejdernes løsning af opgaven.
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