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Povzetek 

 

Šolska politika si v zadnjem času vse bolj prizadeva za razvoj partnerskega odnosa med 

domom in šolo. To je odnos, za katerega so značilni medsebojno zaupanje, spoštovanje, 

podpora in upoštevanje interesov drug drugega, skupno prizadevanje za dosego želenega cilja. 

Šole se namreč zavedajo, da je učinkovito sodelovanje s starši pomembna naloga, saj je lahko 

za otroka pomemben varovalni dejavnik pred raznimi neugodnimi vplivi. Tako je bil osrednji 

namen magistrskega dela raziskati pogled staršev, šolskih svetovalnih delavcev in ravnateljev 

na partnerstvo med domom in šolo ter raziskati možni prispevek šolske svetovalne službe in 

vodstva šole k razvoju partnerskega odnosa med obema institucijama ter tako oblikovati 

smernice za boljše partnersko sodelovanje šole s starši. 

 

V teoretičnem delu sem predstavila teoretične vsebine in koncepte, pomembne za 

razumevanje obravnavane teme. Predstavila sem osnovne značilnosti in delovanje šolske 

svetovalne službe in vodstva šole, s poudarkom na njunem delu s starši. Zanimal me je tudi 

vpliv postmodernosti na družbo, na šolo in družino ter kako lahko odnos med domom in šolo 

predstavimo s pomočjo Bronfenbrennerjeve ekosistemske teorije in socialnega 

konstrukcionizma. Posebno poglavje je namenjeno odnosu med domom in šolo, s poudarkom 

na partnerskem sodelovanju. V tem poglavju kratko predstavim, kako se je sodelovanje med 

domom in šolo spreminjalo skozi zgodovino, kako partnerstvo med domom in šolo razumejo 

razni tuji in domači avtorji, ovire za vzpostavljanje in razvijanje učinkovitega partnerstva ter 

možne oblike sodelovanja staršev s šolo. 

 

V empiričnem delu sem s pomočjo anket med starši raziskala, ali menijo, da med domom in 

osnovnimi šolami že prevladuje partnerski odnos, kateri so glavni razlogi in ovire za 

sodelovanje staršev s šolo, iskala sem primere dobre prakse partnerskega sodelovanja in 

predloge za njegovo izboljšanje. Ta del raziskave sem nadgradila še s kvalitativno študijo, v 

kateri sem s pomočjo intervjujev s šolskimi svetovalnimi delavkami in ravnateljicami 

proučila, kako one vidijo sodelovanje s starši, uresničevanje partnerstva med domom in šolo v 

vsakdanji šolski praksi ter lastni prispevek k razvoju ali izboljšanju partnerskega odnosa. 

 

Ugotovitve omogočajo boljše razumevanje partnerstva med domom in šolo v vsakdanji šolski 

praksi, obenem pa opozarjajo, da čaka šole še precej truda in dela, da se bo partnerstvo 

uspešneje razvijalo (bolj si bodo morale prizadevati za vključevanje staršev v načrtovanje 



 

sodelovanja in v reševanje težav, uvesti evalvacijo sodelovanja s starši in omogočiti dialog z 

njimi, strokovnim šolskim delavcem pa zagotoviti izobraževanje o tem sodelovanju ipd.). 

Magistrsko delo zaključujem s smernicami, za katere si želim, da bodo šolskim svetovalnim 

delavcem in ravnateljem dragoceno vodilo in pomoč pri razvijanju kakovostnega partnerskega 

odnosa s starši. 

 

Ključne besede: starši, šola, šolski svetovalni delavec, ravnatelj, sodelovanje med domom in 

šolo, partnerstvo 



 

PARTNERSHIP BETWEEN HOME AND SCHOOL – A MYTH OR TRUTH? 

 

Abstract 

 

Recently the school policy strives more and more for the development of partnership between 

home and school. This is a relationship which is characterized by reciprocal confidence, 

respect, support and consideration of mutual interests and mutual effort for achieving desired 

aims. Schools are aware that their collaboration with parents is an important task, especially 

because effective collaboration between school and parents can be an important protective 

factor for a child from different disadvantageous influences. The main purpose of this work 

was to investigate how parents, school counsellors and head teachers see the partnership 

between home and school and to research how school counsellor services and head teachers 

can contribute to development of partnership between home and school. To this purpose, I can 

offer some ideas for better partnership collaboration between school and parents. 

 

In the theoretical part I presented some theoretical contents and concepts, which are important 

for better understanding of the theme which we are discussing about. I presented the basic 

characteristics relating to the work of school counsellor services and head teachers, with the 

main emphasis on their work with parents. I was interested in the influence of the post-

modern era on contemporary society, on school and family. I was also interested in how we 

can present the relationship between home and school with Bronfenbrenner’s ecological 

system theory and social constructionism. I also wrote about the relationship between home 

and school, with the emphasis on partnership collaboration. In this chapter I briefly present 

how collaboration between home and school has changed over time, how partnership between 

home and school is understood by different foreign and domestic authors, and potential 

obstacles for the establishment and further development of successful partnerships plus 

possible ways in which parents can collaborate with schools.   

 

In the empirical part with the parents’ survey, I researched topics of whether parents think that 

the partnership between home and school exists in primary schools, their main reasons and 

obstacles to collaborate with schools, their previous successful partnership collaborations with 

schools and their suggestions as to how to improve this collaboration. I improved this part of 

the research with qualitative study in which I interviewed school counsellors and head 

teachers. In this way I wanted to investigate how school counsellors and headmasters view the 



 

collaboration of schools with parents, the realization of the partnership between home and 

school in everyday school practice and their own contribution in developing of improving this 

partnership.  

 

My conclusion will enable a better understanding of how a partnership between home and 

school is created in everyday school practice. On the other hand, my conclusions illustrated 

that schools have to strive and work even harder to develop an effective partnership between 

school and parents (to strive for an even greater inclusion of parents when planning a 

collaboration with them and also during problem-solving, to introduce  an evaluation of this 

collaboration with parents in order to enable an open space for conversation, enable 

training(s) for school workers with regard to collaboration with parents etc.). I conclude my 

work with some lines which I would really like to be viewed as valuable guidance  and help 

for school counsellors and headmasters when developing partnership with parents.  

 

Key words: parents, school, school counsellor, head teacher, collaboration between home 

and school, partnership  
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1 UVOD 

 

Sodelovanje oziroma povezovanje šole s starši je pomembna in nujna naloga vsake šole. Ne 

glede na to, da se je v vsej zgodovini slovenskega šolstva bil boj, ali naj bo šola predvsem 

vzgojna ali izobraževalna ustanova, je jasno, da ne more biti eno brez drugega (Peček Čuk in 

Lesar, 2009). Šola je vzgojno-izobraževalna ustanova, pri čemer pa je pomembno, na kakšno 

vzgojo mislimo. Peček Čuk in Lesar (prav tam, str. 163) namreč opozarjata, da je definicija 

vzgoje kot procesa ponotranjenja obstoječih družbenih vrednot, norm, zahtev okolja in 

vedenjskih obrazcev povsem nesprejemljiva za današnji čas, v katerem se priznava soobstoj 

različnih vrednotnih opredelitev, življenjskih stilov, veroizpovedi in tudi znanstvenih resnic. 

Vzgoja je torej v smislu oblikovanja določenega svetovnega nazora lahko le stvar družine in 

nikakor ne javne šole, s čimer pa dobi vzgoja v šoli le še večji pomen. Zato je nujno, da šola 

vključi starše, saj za svoje vzgojno delovanje potrebuje njihovo soglasje, podporo. 

Sodelovanje s starši pa je tudi nekaj, kar je v zadnjih letih aktualna tema, predmet številnih 

raziskav, praktičnih in političnih prizadevanj. Na prvi pogled se morda zdi, da je sodelovanje 

med domom
1
 in šolo samoumevno in da ne potrebuje posebne pozornosti, vendar pa raziskave 

kažejo, da je zelo redko oziroma preredko. Dom in šola prepogosto ostajata dve ločeni 

entiteti, z različnimi, pogosto nasprotujočimi si, celo konfliktnimi potrebami in zahtevami, kar 

je za oba velik izziv (Allen-Meares, 2007). Odnosi med družino in šolo in posledice teh 

odnosov tako postajajo bistveno vprašanje in skrb vseh, ki so kakor koli povezani s šolo – 

tako politikov in šolskih strokovnih delavcev kot tudi staršev (Bastiani, 1993). 

Sodelovanje med domom in šolo težko opišemo zgolj z eno besedo. Je namreč večplastno in 

poteka na različne načine, od vsakdanjega in vsem poznanega vprašanja starša otroku, kako je 

bilo v šoli, preko govorilnih ur in roditeljskih sestankov, pogovorov ob morebitnih otrokovih 

težavah, članstva v svetu staršev ali svetu šole do sodelovanja pri organizaciji in izvajanju 

skupnostnih projektov v šolah, na šolskih proslavah in zaključnih izletih, dnevih odprtih 

šolskih vrat in še bi lahko naštevala. Vendar ne glede na obliko oziroma način sodelovanja 

lahko le pritrdim misli Marije Strojin (1992), da si nobena šola ne more privoščiti, da se ne bi 

povezala s starši v dobro otroka. Družina in šola sta namreč med seboj povezana sistema, 

katerih skupni del je otrok. 

 

                                                 
1
 V magistrskem delu izmenično uporabljam izraza dom in družina, pri čemer izraz družina uporabljam 

predvsem v primerih, ko želim to izrecno poudariti oziroma je uporaba tega izraza bolj smiselna ali morda nujna 

zaradi konteksta. 
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Številni avtorji (npr. Brighouse in Tomlinson, 1991, v Bastiani, 1993; Scott-Jones, 1995, v 

Christenson in Sheridan, 2001; Hornby, 2000; Olsen in Fuller; 2003) in raziskave (Feinstein 

in Symons, 2003, v Johnstone, 2005; Henderson in Mapp, 2002) v Veliki Britaniji, Avstraliji, 

ZDA in drugod po svetu pišejo o tem, da šole, v katerih so učenci uspešni (tako na šolskem 

kot tudi na osebnostnem področju), odlikuje dobro sodelovanje s starši. Raziskava Feinsteina 

in Symonsa (2003, v Johnstone, 2005) je, denimo, pokazala, da je vključevanje staršev v 

otrokovo izobraževanje ključnega pomena: vključenost staršev v izobraževanje svojih otrok je 

po njej kar osemkrat pomembnejše za doseganje dobrega uspeha kot npr. vrsta zaposlitve, ki 

jo starši opravljajo. Kar eno četrtino 16-letnikov, ki so dosegali najboljše rezultate v šoli, je 

zaznamovalo dobro sodelovanje njihovih staršev s šolo. 

Prav tako lahko tezo, da je dobro sodelovanje staršev s šolo eden izmed poglavitnih razlogov 

za boljše doseganje učenčevih vzgojno-izobraževalnih ciljev, zasledimo v številni literaturi; 

Bempechat (1992, v Christenson in Sheridan, 2001) npr. pravi, da so za socializacijo in 

podporo učencem nujni dobri odnosi med domom in šolo. Participacija staršev in sodelovanje 

med šolo in starši je bila tudi ključnega pomena za to, da lahko institucijo, kot je šola, 

označimo za demokratično (Štefanc, 2004). 

 

Tudi sama se težko strinjam s trditvijo, da je šola šola, dom pa dom in da ti dve ločeni 

družbeni instituciji ne potrebujeta nikakršnega medsebojnega povezovanja in sodelovanja. 

Menim, da postaneta ti dve entiteti neločljivo povezani, takoj ko otrok prestopi šolski prag in 

postane aktivni udeleženec dveh, ne le več enega samega sistema – družine in šole. Ličen 

(1999) meni, da ko pridejo otroci v šolo, prinašajo s seboj tudi svojo družino, iz šole pa 

domov nosijo probleme in radosti šolskega življenja. 

Sodelovanje s starši šolam nalagajo tudi razne listine in zakoni. Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju, ki je za našo šolsko zakonodajo splošni teoretični okvir in konceptualna 

podlaga, že med osnovnimi načeli navaja, da je treba staršem omogočiti večji vpogled v delo 

in življenje šol, da jim je treba zagotoviti možnost soodločanja, obenem pa jim ne daje 

pravice posegati v strokovnost šole. Nadalje, starši morajo imeti dostop do informacij, tako o 

delovanju šole kot tudi o delu in uspehu svojih otrok ter pravico dejavno sodelovati in se 

povezovati z učitelji pri učenju in ocenjevanju (Krek, 1995). 

Med zakoni, ki slovenske šole obvezujejo k sodelovanju s starši, pa lahko omenim oba zakona 

s področja šolske zakonodaje, in sicer Zakon o osnovni šoli
2
 in Zakon o organizaciji in 

                                                 
2
 31. člen Zakona o osnovni šoli predvideva, da letni delovni načrt šole poleg ostalih obveznosti in aktivnosti 

vključuje tudi različne oblike sodelovanja s starši (Uradni list RS, št.81/2006). 
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financiranju vzgoje in izobraževanja
3
. Prav tako je prizadevanje šole za sodelovanje s starši 

kot pomembna vsebina navedeno tudi v vzgojnem načrtu vsake osnovne šole. 

 

Strinjam se, da je sodelovanje med domom in šolo pomembno, nujno in koristno, pri čemer pa 

ne morem mimo vprašanja, kako doseči tako sodelovanje, da bo v korist vseh udeleženih, 

predvsem pa v učenčevo korist. Starši si za svojega otroka večinoma želijo le najboljše, želijo 

si, da bi bil v šoli uspešen, da bi se počutil dobro, da bi dosegal rezultate, ki bi mu omogočili 

razvoj v odgovornega in avtonomnega človeka. Ne dvomim, da si podobno kot starši tudi 

šolski strokovni delavci želijo, da bi bili učenci uspešni, da bi dosegali dobre rezultate, se v 

razredu dobro počutili itd., čeprav so njihove predstave o tem, kako to doseči oziroma 

spodbujati, verjetno drugačne od predstav staršev (npr. učitelji dobro počutje v razredu 

velikokrat pogojujejo s pridnostjo in ubogljivostjo učencev). Ne glede na to je skupni cilj 

jasen – zagotoviti otroku tako podporo in pomoč, da bo v šoli uspešen. Vendar pa je zaradi 

mnogokrat različnih pričakovanj in interesov staršev in šole (tudi ali zlasti glede načina 

ravnanja, ki bo vodilo do izpolnitve pričakovanj) pomembno, kakšne temelje postavita za 

sodelovanje obe strani. Slednje od vsake šole prav gotovo zahteva kritično »pretresanje« 

predstav, ki jih šolski strokovni delavci imajo o starših. Pojavlja se tudi vprašanje, kaj lahko 

vsaka stran prispeva k dosegu teh ciljev, izpolnitvi teh želja. Nedvomno je pomemben 

prispevek obeh, še bolj pa je pomembno, da se znata obe povezati in sodelovati v dobro 

otroka (znova se zastavlja vprašanje »kako«). 

Načinov in oblik učinkovitega sodelovanja in povezovanja med domom in šolo je več (npr. 

govorilne ure, roditeljski sestanki, dnevi odprtih vrat, razna neformalna srečanja). Sama 

mislim na specifičen odnos, ki ga odlikuje partnerstvo, odnos, ki je enakovreden, ki temelji na 

medsebojnem zaupanju in skupnem reševanju problemov. Partnerstvo namreč postaja v 

zadnjem času vse bolj razširjen koncept, imperativ sodobne šole in šolska politika si vse bolj 

prizadeva za razvoj in spodbujanje partnerskega odnosa med domom in šolo, s čimer želi 

prispevati k izboljšanju življenja v šoli v korist vseh udeležencev (učencev, staršev in šolskih 

                                                 
3
 O sodelovanju s starši govori več členov – 49. člen, ki med pristojnosti ravnatelja uvršča tudi skrb za 

sodelovanje zavoda s starši in za obveščanje staršev o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev; 

63. člen, ki med naloge razrednika uvršča sodelovanje s starši; 67. člen, ki govori o delu svetovalne službe in 

prav tako kot eno izmed nalog navaja sodelovanje s starši; 119. člen, ki med delovnimi obveznostmi učitelja 

navaja sodelovanje s starši, ter 66. člen, ki določa vlogo sveta staršev. Vsak oddelek ima v svetu staršev po enega 

predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev predlaga nadstandardne 

programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa 

razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu, daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za 

ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v 

zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole, opravlja druge naloge v 

skladu z zakonom in drugimi predpisi (Uradni list RS, št.16/2007). 
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strokovnih delavcev). Vse bolj se zaznava prizadevanje šolske politike in njenih akterjev, da 

starši v odnosu do šole ne bi bili več klienti, ampak partnerji. Čeprav se včasih zdi, da so 

partnerstvo med domom in šolo le nedosegljive sanje, je sodelovanje obeh nujno. Šola ne 

more brez staršev in nasprotno. Intihar in Kepec (2002) menita, da z razvojem odnosov med 

družino in šolo v smeri partnerstva obe strani vzpostavljata most zaupanja in spoštovanja z 

odprtim dialogom, medsebojno podporo, z upoštevanjem interesov, idej in pobud ene in druge 

strani. Preden nadaljujem, želim pojasniti še nekaj izrazov, ki jih uporabljam v tekstu, oz. 

nanje opozoriti. Kot je razvidno iz doslej zapisanega, je partnerstvo le eden izmed možnih 

odnosov med šolo in domom; lahko je tudi klientski. Ko govorimo o sodelovanju (SSKJ, 

2005), pa predpostavljamo, da sodelujemo z nekom zaradi skupne dejavnosti oziroma mu 

pomagamo pri opravljanju kake naloge, dejavnosti (dom in šola sodelujeta v otrokovo korist). 

Epstein (2001) pa, denimo, namesto o sodelovanju raje govori o vključevanju (staršev) v 

šolsko življenje, kar je lahko sinonim za sodelovanje, udeležbo staršev, starševsko moč in 

pristojnosti. Sama izraz vključevanje uporabljam, ko pišem, da si nekdo (šola ali starši) 

prizadeva, da postane del skupnosti oziroma da sodeluje pri kaki dejavnosti (npr. šolska 

svetovalna služba je dolžna v reševanje otrokovih težav vključiti starše in jim tako omogočiti, 

da imajo vpliv na njihovo reševanje). Na tem mestu bi želela opozoriti še na to, da v tekstu za 

svetovalne delavce, ravnatelje, učitelje in učence uporabljam oba spola (moškega in ženskega) 

razen pri interpretaciji rezultatov, pridobljenih z intervjuji, uporabljam izključno ženski spol, 

ker so bili vse šolske svetovalne delavke in ravnateljice, ki so sodelovale v raziskavi, 

ženskega spola. 

  

V prvem, teoretičnem delu magistrskega dela sem se opirala na razne avtorje (J. Bastiani, S. 

L. Christenson, J. Epstein, M. Hughes, D. Intihar, J. Kalin, M. Kepec, P. Munn, M. Resman, 

S. M. Sheridan, G. Čačinovič Vogrinčič in druge), ki so se že ukvarjali z obravnavano 

tematiko. Predstavila sem njihov pogled, dodala še svojega in lastno razmišljanje o 

obravnavani temi. Upoštevala sem tudi nekatere druge koncepte in teoretične vsebine, ki so 

pomembne za razumevanje obravnavane teme – vpliv postmodernosti na sodobno družbo, 

spremembe šole in družine v sodobni družbi, Bronfenbrennerjevo ekosistemsko teorijo in 

socialni konstrukcionizem, šolsko svetovalno službo in vodstvo šole, odnos med šolo in 

domom s poudarkom na partnerskem sodelovanju, ovire za vzpostavljanje in razvijanje 

učinkovitega partnerstva med domom in šolo, oblike sodelovanja staršev s šolo idr. Na koncu 

vsakega večjega razdelka sem ključne teoretične ugotovitve kratko povzela in jih zapisala v 

poševnem tisku. 
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Teoretične koncepte in relevantno literaturo sem nadgradila z raziskavo, ki jo predstavljam v 

drugem, empiričnem delu magistrskega dela in sem z njo po eni strani želela raziskati, kako 

danes partnerstvo med domom in šolo vidijo starši in kako se le-to uresničuje v vsakdanji 

šolski praksi, po drugi strani pa raziskati pogled šolske svetovalne službe in vodstva šole na 

partnerstvo s starši in njihov prispevek k razvoju partnerskega odnosa med obema 

institucijama ter tako oblikovati smernice za boljše partnersko sodelovanje šole s starši. 

 

V empiričnem delu magistrskega dela sem v svojo raziskavo poleg staršev vključila še šolske 

svetovalne delavke in ravnateljice. Verjetno se bo kdo vprašal, zakaj nisem vključila učiteljev, 

saj so prav oni tisti strokovni delavci šole, ki so s starši učencev najpogosteje v stiku. Da v 

raziskavo vključim le šolske svetovalne delavke in ravnateljice, sem se odločila iz več 

razlogov. Prvi je, da sta bila v slovenskem prostoru sodelovanje med starši in učitelji in njihov 

prispevek k boljšemu in učinkovitejšemu sodelovanju že večkrat raziskana (Troha, 1988; 

Vidmar, 1995; Cankar idr., 2008; Kalin idr., 2008; Kolar in Kušar, 2008; Rajgl, 2010). Moj 

namen ni opisovati ugotovitev vseh navedenih raziskav, želim le na kratko predstaviti njihovo 

ciljno populacijo, namene, cilje ter tako podkrepiti svojo odločitev za izbiro vzorca za svoje 

magistrsko delo, v katerem so učitelji namerno izvzeti. Troha (1988) je v raziskavo z 

naslovom Starši kot dejavnik vpliva na današnjo osnovno šolo vključil starše in učitelje in 

tako želel raziskati odnos staršev do sodelovanja s šolo in njihova pričakovanja od tega 

sodelovanja, oblike sodelovanja s šolo, njihov vpliv itd. Vidmar (1995) je v svojem 

magistrskem delu raziskoval, kako se med seboj vidijo učenci, njihovi starši in učitelji ter 

kakšne so možnosti za dialog med njimi. Podobno kot Troha (1988) so Cankar idr. (2008) 

sodelovanje med domom in šolo proučevali z vidika staršev in razrednikov, s čimer so želeli 

raziskati usklajenost pričakovanj razrednikov in staršev pri medsebojnem komuniciranju in 

njihovo dejansko ravnanje. Kalin idr. (2008) pa so želeli analizirati dejansko stanje 

sodelovanja med starši in šolo in na ta način pripraviti koncepte oziroma izhodišča za odpravo 

»kritičnih« točk tega sodelovanja. V raziskavo so poleg staršev in učiteljev vključili tudi 

šolske svetovalne delavce. Zanimiva je tudi raziskava, ki sta jo napravili Kolar in Kušar 

(2008). V enoletni program Branje in pogovor sta vključili učitelje, učence in njihove starše; 

želeli sta ugotoviti, ali se partnerstvo med šolo in starši lahko izboljša. Rajgl (2010) je v 

empirični del magistrskega dela vključila učitelje in starše in želela primerjati njihovo 

doživljanje partnerstva in komunikacije na govorilnih urah. 
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Moj drugi razlog, da sem v raziskavo vključila šolske svetovalne delavke, je, da je šolska 

svetovalna služba specifičnost slovenskega šolskega sistema in da lahko po mojem mnenju 

veliko prispeva k razvoju partnerstva med domom in šolo. O tem piše tudi Resman (1992a, 

str. 135), ki pravi, da je »učiteljem za konkretizacijo sodelovanja potrebna in zaželena tudi 

sprotna pomoč, zlasti pomoč šolske svetovalne službe oziroma internalnega svetovalnega 

dela«. Tretjič, več avtorjev (Resman, 1994; Erčulj, 1998; Koren, 2007; Lesar, 2009, 2009a) 

poudarja, da vodstvo šole s svojim delovanjem in »ukrepi« lahko pomembno prispeva k 

vzpostavljanju sodelovalne klime na šoli in tako tudi k dobremu sodelovanju med starši in 

šolo. Zato je bil moj namen raziskati pogled šolskih svetovalnih delavcev in ravnateljev na 

uresničevanje partnerstva s starši v šolski praksi in raziskati njihov možni prispevek k 

njegovemu vzpostavljanju ali izboljšanju. 

 

Za izbrano temo magistrskega dela sem se odločila predvsem zato, ker sem v svoji službi 

sodelovala v raznih projektih, v katerih je bilo sodelovanje staršev s šolo zelo aktualno. 

Večkrat sem pri svojem vsakdanjem in raziskovalnem delu na terenu (po raznih osnovnih 

šolah v Sloveniji) pa tudi v neposrednih pogovorih s šolskimi strokovnimi delavci na eni 

strani in starši na drugi zaznala nezadovoljstvo enih ali drugih z njihovim medsebojnim 

sodelovanjem. Predvsem pri strokovnih delavcih v svetovalnih službah in v vodstvih šol je 

bilo videti nemoč ob resnični želji po učinkovitejšem sodelovanju s starši. V pogovorih smo 

vedno obstali pred ključnim vprašanjem, kako vzpostaviti tako sodelovanje s starši, da se 

bodo res čutili nagovorjene, sprejete in enakovredne ter kateri so dejavniki, ki tako 

sodelovanje omogočajo. Prav tako sem v pregledu domače in tuje literature zasledila le malo 

zapisanega, koliko se partnerstvo v šolski praksi dejansko dogaja. Tudi moja izkušnja je, da se 

o partnerstvu več govori, kot pa ga je v praksi. To me je spodbudilo k pisanju magistrskega 

dela, pri čemer se zavedam, da je moj teoretični in raziskovalni prispevek zgolj kamenček v 

gradnji mozaika partnerstva med domom in šolo in da ne more razrešiti vseh težav in dilem, s 

katerimi se tako starši na eni kot šolski strokovni delavci na drugi strani spoprijemajo v 

vsakdanjem šolskem sistemu. Predlogi in smernice za boljše partnersko sodelovanje šole s 

starši so lahko v pomoč in vodilo šolam pri delu s starši ter pri oblikovanju študijskih 

programov, ki pripravljajo ljudi za delo v šolskih svetovalnih službah oziroma pri oblikovanju 

izobraževanja za ravnatelje. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 ŠOLA IN DRUŽINA V POSTMODERNOSTI 

 

Postmoderna je obdobje zadnjih desetletij 20. stoletja. Uveljavila se je  na raznih področjih 

(npr. filozofija, sociologija, psihologija, socialna pedagogika, socialno delo, glasbena, 

literarna, filmska umetnost itd.). Avtorji, kot so Giddens (1991), Beck (2001) in Ule (2008) 

postmoderno družbo opisujejo kot družbo hitrih sprememb. Za Šugman Bohinc (2010) je 

bistvo postmoderne, da je prinesla izrazito izpostavljenost drugosti in prevpraševanje 

koncepta univerzalnosti, ki je bil značilen za moderno družbo. 

 

Tako so v zadnjih nekaj desetletjih – podobno kot drugod na svetu – tudi pri nas nastale 

velike in pomembne spremembe družbenega sistema. Kanduč (2003, str. 83) pravi, da je v 

razvitem svetu že v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja prišlo do 

»prevrednotenja najvažnejših vrednot moderne družbe«. Spremembe v družbi imajo za 

posledico spremenjene norme in vrednote. Velikokrat se opozarja na krizo vrednot, govori se 

tudi o propadu morale. Družba postaja izrazito tržno usmerjena in potrošniško naravnana. 

Laval (2005, str. 43) ob tem opozarja, da je značilnost tržnih družb, da so vse dejavnosti 

podvržene logiki valoriziranja kapitala, ki poslej velja za realnost, za usodo, za imperativ, ki 

se mu ne more izmuzniti nobeno razumno bitje. Družbo pozne moderne Beck (2001) 

poimenuje tudi družba tveganja, saj družbene razmere vnašajo v življenjske strategije hitre 

spremembe in sistemski element negotovosti (npr. uničevanje in ogrožanje narave, večja 

brezposelnost, generalizacija zaposlitvene negotovosti itd.). Tako se, denimo, po eni strani 

soočamo z naraščajočo močjo tehnično-ekonomskega napredka, fleksibilizacijo delovnega 

časa in kraja ipd., po drugi strani pa z naraščajočo brezposelnostjo, pravi Beck (2001). Za 

Rener (2000) pa je specifika dinamike visoke moderne, da zelo razširja tveganjski krog, 

predvsem mladih. Mladi ljudje, ki so izpostavljeni tveganjem, niso več samo iz klasičnih 

deprivilegiranih družbenih okolij, iz nižjih razredov ali družbenih manjšin. Mladi, ki 

pripadajo različnim družbenim razredom, se sicer med seboj razlikujejo po vrsti in količini 

virov, možnosti in priložnosti, vendar so konkretni izteki njihovih poti v odraslost bolj kot 

kdaj koli odvisni od umestitev in podpore v podsistemih, kot so družina, izobraževalni sistem, 

prosti čas ipd. Tekmovalnost in pomanjkanje časa namreč postajata prevladujoči življenjski 

praksi sodobne družbe, otroci in mladi pa vse bolj obremenjeni z doseganjem odličnih 

rezultatov in uspehov, kajti neuspeh pomeni tveganje, da postaneš socialno ranljiv. Bečaj 
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(1999), denimo, opozarja, da se zaradi nedokončane osnovne izobrazbe in zaradi 

brezposelnosti vedno več učno neuspešnih otrok znajde na socialnem obrobju. Tudi Ule 

(2008, str. 221) opozarja, da imajo mladostniki, ki pred koncem šolanja izpadejo iz šolskega 

sistema, več težav pri iskanju zadovoljujoče in ekonomsko varne zaposlitve kot njihovi 

vrstniki s končano šolo. Po drugi strani pa podatki raziskave, ki so jo izvedli Medveš idr. 

(2008), kažejo, da je mladim stopnja izobrazbe pomembna vrednota. V zadnjih nekaj letih 

lahko v slovenski šolski praksi opazimo, da »velika večina absolventov triletnega poklicnega 

izobraževanja nadaljuje šolanje v dveletni poklicno-tehniški šoli, ki se konča s poklicno 

maturo, kar jim omogoča, da dosežejo usposobljenost za višji poklic v stroki ter odpira pot do 

študija v terciarnem izobraževanju« (prav tam, str. 79). 

 

Ena najbolj prepoznanih značilnosti postmoderne pa je individualizacija, ki pomeni preobrat 

od prevlade vnaprej določenih razrednih, slojnih, spolnih, kulturnih identitet k vse bolj 

pluralnim, posamično določenim, začasnim in relacijsko oziroma odnosno zastavljenim 

življenjskim načrtom. Širjenje aparatov države, ki upravljajo z življenjskimi poteki ljudi, 

zlasti izobraževalnih, socialnih, svetovalnih, zdravstvenih institucij, je proizvedlo in utrdilo 

individualizacijo sodobnih življenjskih potekov. Ljudje moramo posamično izbirati in voditi 

življenje skozi te institucije, kar je lahko hkrati izziv in tveganje (Ule, 2008, str. 35). 

V postmoderni, individualizirani družbi je torej posameznik tisti, ki izbira in je odgovoren za 

svoje življenje, za njegov potek in za dosego in ohranjanje določenega družbenega položaja. 

Beck (2001, str. 106) pravi, da smo ljudje postali vedno bolj odvisni od samih sebe in od 

svoje lastne delovnotržne usode, z vsemi tveganji, možnostmi in protislovji. Vendar pa Ule 

(2008, str. 36) ob tem opozarja, da je individualizacija hkrati tudi prelaganje družbenih 

zahtev, odgovornosti in nadzorovanj na posameznike, in ne pomeni nujno naraščanja 

posameznikove izbire in odločitev, temveč predvsem spremembo načina družbenega nadzora. 

Vprašanje je, koliko lahko posameznik sploh izbira, kakšne so njegove zmožnosti in 

priložnosti za izbiro. Velikokrat gre namreč bolj za navidezno izbiro, kot pa za izbiro, ki jo je 

kdo zares izbral. Tako so, denimo, podaljševanje šolanja, ekonomska odvisnost od staršev, 

odločitev za starševstvo, pogosto lahko življenjska nuja, danost, dejstvo in ne izbira. Tako se, 

pravi Ule (prav tam, str. 38), od državljanov vse bolj pričakuje, da bomo razumno izbrali 

primerno šolo ali obliko zdravstvenega zavarovanja, čeprav veliko oziroma vse več ljudi tega 

preprosto ne zmore, ker ima za to premalo podatkov, ker so globalne institucije postale 

nepregledne in neobvladljive, ker so izbire vezane na naše družbene razrede. 
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2.1.1 Spremembe na ravni šole  

 

Splošni razvoj in družbene spremembe zadevajo tudi šolo, njeno vzgojno-izobraževalno delo 

in pred njo postavljajo nove zahteve in nove izzive. Novi šolski in vzgojno-izobraževalni 

model, ki se poskuša uveljaviti, temelji na neposredni zavezanosti šole ekonomskemu 

razmišljanju (Laval, 2005, str. 25). Spreminjanje šolske institucije v obdobju postmoderne 

Laval (prav tam, str. 19) poveže s tremi težnjami, ki jih predstavljam v nadaljevanju: 

1) z dezinstitucionalizacijo: Prilagodljivost šole povpraševanju in spremenljivost 

odgovorov, ki ju pričakujemo od te šole, privedeta do postopne razpustitve 

»institucije« kot družbene oblike, za katero sta značilni stabilnost in relativna 

avtonomija. Ta padec je neposredno povezan z modelom šole kot »podjetjem za 

poučevanje«, s katerim upravljajo po načelih novega menedžmenta in za katero so 

obvezni rezultati in inovacije. 

2) z devalorizacijo: T.i. klasične cilje politične emancipacije in zasebnega razcveta, ki so 

bili določeni znotraj šolske institucije, so nadomestili prioritetni imperativi 

produktivne učinkovitosti in poklicnega vključevanja. V šoli smo tako priča 

postopnemu spreminjanju vseh vrednot v eno samo, ekonomsko vrednost. 

3) z dezintegracijo: Uvajanje tržnih mehanizmov v delovanje šole s promoviranjem 

»izbire za družine«, torej potrošniške koncepcije individualne avtonomije, vodi k 

dezintegraciji šolske institucije. Razne oblike vzgojno-izobraževalne potrošnje 

decentralizirano in »mehko« opravljajo reproduciranje družbenih neenakosti v skladu 

z novimi logikami, ki z »enotno šolo« nimajo veliko skupnega. Novi šolski model 

deluje z »raznolikostjo«, »diferenciacijo« glede javnosti in »povpraševanjem«. 

 

Kot lahko vidimo, se mlade na svet odraslih pripravlja na podlagi tekmovalnosti in selekcije, 

odgovornost za (ne)uspeh pa se prelaga na učence in njihove starše. Če starši niso pripravljeni 

vlagati v svoje otroke, jih podpirati in jim pomagati pri šolskem delu, da bi uspeli v življenju, 

je to njihova izbira, njihov problem in ne več družbeni problem. Podobno ugotavlja Laval 

(prav tam, str. 13), ko pravi, da sta za neoliberalno šolo vzgoja in izobraževanje pravzaprav 

zasebna dobrina s predvsem ekonomsko vrednostjo. Družba namreč ne zagotavlja vsem 

svojim članom pravice do kulture, posamezniki morajo kapitalizirati zasebna sredstva, družba 

pa bo zagotovila njihov prihodnji donos. 
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Glede na to, da je šola tudi in predvsem eden najpomembnejših ideoloških aparatov države 

(Althusser, 1980), ki otroke vseh družbenih razredov zajame že zelo zgodaj in jih uči 

»spretnosti«, ki so ovite v vladajočo ideologijo ali pa kar preprosto vladajočo ideologijo v 

čisti obliki, se težko izogne vplivu postmoderne družbe. Podobno razmišlja tudi Peček (2000), 

ko pravi, da vzgojo in izobraževanje težko popolnoma izvzamemo ideološkemu pogledu na 

svet. 

 

Po drugi strani pa je spreminjanje šole njena temeljna značilnost, pomembna za njen obstoj in 

razvoj. Ali, kot pravi Pivac (1995, str. 5), »se šola pravzaprav nahaja na razpotju razvoja 

glede na svojo tradicionalno bit«. Razvoj šole naj bi se po Pivacu izražal na raznih področjih 

– v spremembi organizacije in načina življenja in dela v šoli, v novi strukturi vsebin 

izobraževanja, v ustvarjalni vlogi šole, v spoštovanju učenčeve individualnosti in izvirnosti, v 

uveljavljanju intenzivnega razvijanja njegovih kognitivnih sposobnosti, v sodobnem značaju 

pouka ipd. Pri tem želim poudariti predvsem spremembe v organizaciji in načinu življenja in 

dela v šoli, ki dokazujejo, da množica novih načinov in oblik življenja in dela v šoli zahteva 

in pogojuje bolj dinamično in prožno organizacijo, kjer bodo učenci in učitelji pa tudi vsi 

ostali, aktivni udeleženci procesa uresničevanja vzgojno-izobraževalnih nalog. 

 

Novak (2009, str. 208) ugotavlja, da lahko šola uresničuje nove cilje, če: 

1. identificira znotrajšolske, medinstitucionalne in zunajšolske dejavnike, ki vplivajo na 

realizacijo ciljev, 

2. razlikuje pozitivne, integracijske in negativne, dezintegracijske, pedagoške, psihološke 

in didaktične dejavnike, 

3. poskuša omejevati (če že ne eliminirati) delovanje negativnih in spodbujati delovanje 

pozitivnih dejavnikov uspešne interakcijske komunikacije. 

 

Ne glede na spremembe, ki smo jim priča v družbenem in posledično tudi v šolskem okolju, 

ostaja šola pomemben sestavni del širšega družbenega življenja in dogajanja. Je namreč živ, 

kompleksen socialni sistem z lastno strukturo, vrednotami, cilji, pravili. Je tudi javna 

ustanova, katere glavni namen je ljudem, že od otroštva dalje, omogočiti pridobivanje znanja 

(Balkovec Debevec, 2002). Kot institucija je rezultat in pogoj človeškega obstoja, ustvaril jo 

je pravzaprav človek in jo mora tudi spreminjati (Pšunder, 1994, str. 9). Eden izmed razlogov 

za uveljavitev šole, predvsem od 19. stoletja dalje, je bila želja po zmanjšanju oziroma 

odstranjevanju vzgojnega monopola družine, s čimer pa je šola postala tudi predmet političnih 
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interesov in nasprotovanj (Tenorth, 2000, v Vidmar, 2004, str. 12). Seveda pa je šola tudi 

skupnost ljudi (učencev, učiteljev, vodstvenih in drugih delavcev), med katerimi potekajo ob 

izobraževalni in vzgojni funkciji pomembni odnosi in dogajanja (Bezić, 1996; Balkovec 

Debevec, 2002). Zanimivo je, da avtorici v skupnosti ljudi, ki sestavljajo šolo, ne navajata 

staršev. Večina verjetno ob besedi šola tudi najprej pomisli na odnose in dogajanja med 

učenci ter med učenci in učitelji. Vendar se sama ne morem izogniti, da v zgornjo definicijo 

ne dodam še odnosov med šolo in starši in dogajanja v teh interakcijah. Starši so po mojem 

mnenju prav tako pomembni akterji v šolski skupnosti, saj želijo prispevati k delovanju in 

razvoju šole (razne aktivnosti, ki se dogajajo v šolski skupnosti in v katerih sodelujejo starši, 

soglasje staršev, ki ga šole potrebujejo za izvedbo določenih idej itd.) ne glede na to, kakšen 

je njihov odnos s šolo. Po drugi strani pa lahko starši, kot je že bilo povedano, pomembno 

prispevajo k otrokovi uspešnosti. Številni tuji in domači strokovnjaki (Pianta in Walsh, 1996; 

Weissberg in Greenberg, 1998, v Christenson in Sheridan, 2001; Mikuš Kos, 1991; Čačinovič 

Vogrinčič, 2008a) poudarjajo, da je šola lahko za otroka pomemben varovalni dejavnik pred 

raznimi neugodnimi vplivi (npr. neugodnimi družinskimi razmerami, čustvenimi problemi, 

kriznimi situacijami) na razne načine (npr. dobri odnosi med učiteljem in učencem, dobra 

socialna in organizacijska struktura šole, otrokov uspeh), med drugim tudi z dobrim 

sodelovanjem s starši. Weissberg in Greenberg (1998, v Christenson in Sheridan, 2001) 

poudarjata, da je prav odnos med domom in šolo glavni varovalni dejavnik za otroke, še 

posebej za tiste, ki živijo v ogrožajočih okoliščinah. 

 

Šola ima kot vzgojno-izobraževalna ustanova v odnosu do svojih učencev dve osrednji 

funkciji: vzgojo in izobraževanje. Izobraževanje je proces, v katerem posameznik pridobi 

znanja, spretnosti in navade, oblikuje znanstveni pogled na svet in razvija psihofizične 

sposobnosti (Šimleša, 1968, v Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 37). Pri vzgoji pa gre za 

namerno in načrtno razvijanje otrokove zmožnosti v konkretnosti vsakdanjega življenja in 

krepitvi njegove aktivne vloge v tem odnosu in posledično za pripravljanje in navajanje 

otroka na aktivno ter odgovorno držo v življenju (Peček Čuk in Lesar, prav tam, str. 23). 

Izobraževanje je funkcija šole, ki je v domeni šole, v njeno vsebino se starši načeloma ne 

vtikajo. V vzgojni funkciji šole pa si starši večinoma želijo biti udeleženi. Vzgoja tako 

postane nekakšna presečna množica med šolo in družino in s tega vidika je torej sodelovanje 

šole s starši nujno. Na to opozarjata tudi Peček Čuk in Lesar (prav tam, str. 225), ko pravita, 

da profesionalni vzgojitelj za svoje delo ni zavezan zgolj državi, temveč tudi staršem in tistim, 

ki jih vzgaja. Vzgojni načrti, ki so na šolah sicer šele novost, so dobra priložnost za to, da jih 
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šole oblikujejo skupaj s starši (in tudi učenci) in na ta način že od začetka omogočijo 

refleksijo pričakovanj vseh udeleženih, predvsem pa njihovo vključenost pri izvajanju 

vzgojne funkcije šole. Ali in v kolikšni meri šole v oblikovanje in izvajanje vzgojnega načrta 

res vključujejo starše (in učence), pa je že drugo vprašanje. 

 

Včasih se zdi, da je sodelovanje šole s starši v nekakšni krizi. Nemalokrat namreč slišimo 

očitke, češ da se starši preveč vtikajo v delo šole oziroma, še huje, da se šola staršev celo boji, 

ko le-ti šoli grozijo s tožbami in pritožbami. Po drugi strani pa je strah tudi na strani staršev, 

ki se včasih bojijo soočenja s šolo, ker bi lahko bili označeni kot nesposobni za vzgojo in 

učenje svojih otrok. Obenem pa se srečujemo še s pomanjkanjem časa za medsebojno 

sodelovanje tako na eni kot tudi na drugi strani. Pri starših gre ponavadi za preobremenjenost 

z delom in drugimi obveznostmi, pri šolskih strokovnih delavcih pa za nalaganje dodatnih 

obveznosti, ki ponavadi zahtevajo veliko prostovoljnega prizadevanja in časa. Vendar ne 

glede na vse to Resman (1992a, str. 136) navaja, da je v zadnjih nekaj desetletjih opazen 

premik od kompenzacijske vloge šole v smeri komplementarne naravnanosti ter od 

klientskega položaja in vloge staršev v prizadevanja za korektnejši partnerski odnos. 

 

Menim, da mora šola tudi v sodobni družbi, ne glede na vsa tveganja in nove izzive, ki jih ta 

prinaša s seboj, v zvezi s sodelovanjem staršev s šolo opraviti tri poglavitne naloge, ki jih 

povzemam po Holcomb-McCoy (2007): 

1. omogočiti staršem dostop do informacij in spretnosti, ki jih potrebujejo za pomoč 

svojim otrokom, 

2. koordinirati skupnostne programe, ki omogočajo prepoznavanje potreb in težav, s 

katerimi se soočajo učenci in njihove družine, 

3. priznati starševske pravice in osnovne kompetence za skupno odločanje. 

 

V zgornjih treh osnovnih nalogah šole v zvezi s sodelovanjem s starši pa sama pogrešam opis 

načina, kako lahko šola navedene naloge uspešno opravi. Vsekakor je pomembno in nujno, da 

se šola zaveda, kaj mora staršem omogočiti, vendar je za pravo partnerstvo s starši vsekakor 

potrebno še več – imeti znanje o tem, kako omogočiti staršem dostop do informacij, kako 

oblikovati take skupnostne programe, da bodo za starše aktualni in zanimivi, kako starše 

vključiti v sprejemanje odločitev, ki se, recimo, tičejo njihovega otroka in podobno. 
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2.1.2 Spremembe na ravni družine  

 

Družina je socialna skupina, v katero so družinski člani stalno in dolgotrajno vključeni. Je 

osnovna institucija zasebnega življenja, v kateri se oblikuje večina za ljudi pomembnih 

razmerij (Ličen, 1999). Tomori (1994, str. 10) družino opredeli kot sistem z notranjim 

dogajanjem, ki je ves čas v obojestranskem stiku z vsem, kar se godi v njegovem okolju in kot 

nekakšno miniaturno družbo, ki ima svojo sestavo, svoja socialna pravila in notranja razmerja 

moči; zanjo je pomemben ekonomski vidik, ima svoj jezik, obrede in zgodovino, ki jo delijo 

vsi člani te skupine. Hkrati pa je družina tudi mesto otrokove primarne socializacije in 

namerne vzgoje. S psihodinamskega vidika je to majhna skupina, skupina s posebnostmi, ki 

se razlikuje od vseh drugih malih skupin in v kateri člani na podlagi poskusov in zmot 

oblikujejo svoja pravila, strukturo, vloge, odnose in cilje (Čačinovič Vogrinčič, 1998). V njej 

se otrok uči prepoznavati konfliktnost v medosebnih odnosih in ravnanja s konflikti, da jih bo 

lahko reševal ali pa znal z njim živeti. Uči se pogajati in uči se ljubiti. Hkrati pa je družina 

tudi prostor, v katerem se otrok uči ravnanja s svojimi čustvi. Pri tem je pomembno, da otrok 

dobi sporočilo, da je izražanje čustev sprejemljivo in na kakšne načine lahko izražamo čustva, 

kajti zanikanje čustev lahko ogroža njegov osebnostni razvoj. Pomembno je tudi, kako 

družinski člani drug drugemu reflektirajo družinsko stvarnost oziroma, da jim je to sploh 

omogočeno (Čačinovič Vogrinčič, prav tam). 

 

Res je, da je družina oziroma družinska skupnost stara kot človeški rod, vendar se je v 

procesu zgodovinskega in družbenega razvoja nenehno spreminjala. Prav zato se danes v 

znanstvenih, strokovnih in tudi laičnih krogih spopadamo s težavami pri definiranju družine 

oziroma s tem, kaj naj bi pojem družine vsebinsko zajemal. Moj namen na tem mestu ni 

naštevati definicij družine in jih problematizirati, vendar bom za boljše razumevanje 

sodobnega pojmovanja družine predstavila tri pogoste definicije družinske skupnosti. 

Keilman (2003, str. 11, v Rener, 2006) pravi: »Družino definiramo v ožjem smislu kot jedrno 

družino, to sta dve osebi ali več, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in so med seboj povezane 

z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali starševskim razmerjem.« Rener (2006) opozarja, da je to 

statistična definicija družine, ki pa se od sociološke definicije družine razlikuje po tem, da kot 

konstitutivni element družine opredeljuje starševsko razmerje kot socialno razmerje, in pravi: 

»Družino definiramo kot skupino oseb, ki živi v skupnem gospodinjstvu in jo sestavlja vsaj en 

otrok in vsaj ena odrasla oseba ter je med seboj povezana z zakonsko zvezo ali kohabitacijo in 

starševskim razmerjem.« (Nowotny, Fux in Pinnelli, 2004 v Rener, 2006, str. 28).  
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Po definiciji Organizacije Združenih narodov (OZN) je družina vsaj en (odrasel) človek ali 

skupina ljudi, ki skrbi za otroka/e, in je kot taka (torej kot družina) prepoznana v zakonodajah 

ali v običajih držav članic (Family: Forms and Functions, 1992, v Rener, 2006). 

Različne definicije družin nam kažejo na različna razmerja, ki se znotraj družinske skupnosti 

lahko pojavljajo, npr. razmerje med zakoncema, med starši in otrokom. Ljudje smo v 

družinah torej v različnih vlogah in različnih medsebojnih odnosih, vendar je bolj kot to 

pomembno, da vedno znova pogledamo, kaj v družinah počnemo, kaj se v družinah dogaja, 

kakšni so medsebojni odnosi in podobno, kot da svoje razumevanje in pojmovanje družine 

zreduciramo na spraševanje, kaj je prava družina. 

 

Glavna značilnost družinskega življenja v zadnjem času je prav gotovo njegovo intenzivno 

spreminjanje, ki postaja vse bolj pisano in raznovrstno. Govorimo o pluralizaciji družinskega 

življenja in družinskih oblik. Družina se spreminja po spolni in starostni strukturi, spreminjajo 

se družinske vloge in delitev družinskega dela, spreminja se maritalno vedenje, vse več je 

razvez in reorganiziranih družin, drugačni so tudi družinski poteki (npr. podaljševanje 

mladosti, starševstvo pred poroko, krajše obdobje aktivnega starševstva), vse več je različnih 

družinskih oblik (istospolne, enostarševske, reorganizirane ipd.). Spremembe družinskega 

življenja kažejo, da se družine odmikajo od modernega modela nuklearne družine kot 

neolokalne skupnosti, sestavljene iz heteroseksualnih parov z otroki (Švab, 2006). 

Zaradi teh sprememb so vse glasnejši očitki, da je družina v krizi in da omenjene spremembe 

pomenijo njen propad družine in izgubo podpore, ki jo družina lahko nudi svojim članom. 

Vendar te spremembe družinskega življenja ne pomenijo, da gre za radikalen rez z modernimi 

značilnostmi družine. Tudi danes ostaja družina pomembna družbena institucija in kot taka še 

vedno nosilka dveh osrednjih družbenih funkcij: socializacije in vzgoje otrok in psihične 

stabilizacije odraslih (Švab, prav tam). Ne glede na obliko ali definicijo družine ta še vedno 

ostaja najpomembnejša institucija, ki skrbi za otroka, zagotavlja vir zaščite, oskrbe, 

pripadnosti in vzgoje (Macbeth, 1993). Podobno ugotavlja tudi Dumon (1993, v Rener, 2006), 

za katerega je družina skupnost in institucija, ki deluje kot »osebna podporna mreža« 

(»person supporting network«). To, da je družina za otroka »podporna mreža«, je še kako 

pomembno v današnjem času, ko so mladi soočeni z novimi izzivi in tveganji. Pozna moderna 

od mladih namreč zahteva sposobnost hitrega prilagajanja na spremenljive 

družbenoekonomske razmere, kar mlade deli na dve skupini: na zmagovalce in poražence, 

pravi Ule (2008, str. 208). Zmagovalci imajo družbene in osebne vire, s katerimi izkoriščajo 

priložnosti, ki jih ponuja modernizacija, mladi, ki se ne zmorejo prilagajati modernizacijskim 
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zahtevam (ker so osebno in družbeno nanje manj ali sploh nepripravljeni) pa tvegajo vstop 

med poražence (Ule, prav tam). Vzporedno s tem so mladi izpostavljeni še individualizaciji 

življenjskega poteka, ki na pleča posameznika prenaša izjemno zahtevno psihosocialno 

integracijo v družbo, ki je bila doslej vsaj delno v rokah posredujočih institucij (družine, dela, 

raznih referenčnih skupin). Bistvo socialne ranljivosti je stopnjevanje težav in kopičenje 

nerešenih problemov, ki izhajajo eden iz drugega (npr. slab šolski uspeh, nizka stopnja 

izobrazbe, slabe zaposlitvene možnosti, materialne, socialne, čustvene, zdravstvene težave...) 

(Ule, 2000, str. 43). 

 

Preden šola vzpostavi stik s starši, se mora zavedati, da živijo otroci v različnih družinskih 

oblikah, na kar opozarja tudi Burden (1995), ki navaja rezultate raziskave, ki kažejo, da 

večina otrok živi v dvostarševskih družinah, 25 % v enostarševskih, ena tretjina zakonov je 

novonastalih po ločitvi ali razvezi, eden od štirih otrok pa živi v rejniških ali posvojiteljskih 

družinah (Swap, 1993, v Burden 1995). Starši so po mojem mnenju za šolajočega se otroka ne 

glede na družinsko obliko pomembna podporna mreža. Podatki iz raziskav mladine (Mladina 

93 in Mladina 98, v Rener, 2006) kažejo, da so imeli otroci med 1. in 6. razredom osnovne 

šole veliko čustvene podpore in da so starši zelo zaupali v njihove intelektualne sposobnosti. 

Nadalje, podatki iz istih raziskav prav tako kažejo, da se je tudi v Sloveniji zgodil premik iz 

etične v afektivno in podporno družino. Odnosi med starši in otroki so se spremenili: odnose 

nadzorovanja in poslušnosti so nadomestili odnosi pomoči, spodbujanja in zaupnosti (prav 

tam). Zanimivi so tudi rezultati raziskav mladine (Mladina 98, v Rener, 2000), ki kažejo, da je 

mati poglavitna tolažnica, svetovalka in pomočnica, ko gre za (naj)hujše življenjske stiske 

otrok in ko imajo ti težave z zunanjim svetom, predvsem s šolo. Mati je torej najbolj 

referenčna oseba, ko »gre zares« in ko je potrebna dejavna pomoč v reševanju zunanjih težav. 

 

Tudi Dom in Verhoeven (2006), ki sta raziskovala partnerstvo med domom in šolo v Belgiji, 

ugotavljata, da se je v zadnjih tridesetih letih vloga staršev v izobraževalnem sistemu 

celotnega zahodnega sveta zelo spremenila. Mnenja staršev o šolanju njihovih otrok postajajo 

vse bolj upoštevana in pomembna, starši pa kažejo vse večji interes za šolanje svojih otrok in 

se vanj tudi vse bolj vključujejo. Menim, da je zato še posebej pomembno, da šola ustvari 

prostor in priložnosti za vključevanje staršev, pri čemer pa mora biti odprta za raznolikosti 

družinskega življenja – različne družinske oblike, različna etnična in kulturna okolja, različne 

socialno-ekonomske položaje družin ipd. To je danes še kako nujno in pomembno, predvsem 

ker izrazito potrošniško naravnana družba prostor za sprejemanje raznolikosti vse bolj 
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zmanjšuje in zapira. Laval (2005), denimo, opozarja, da je neoliberalizem v šolo vnesel 

selekcijo, diferenciacijo in tekmovalnost, kar je še bolj poudarilo marginalizacijo velikih 

delov populacije in zvečalo neenakosti med njimi. Večina družin je »nalogo« zagotoviti 

svojim otrokom vse najboljše, z namenom da bo lahko konkurenčen svojim sovrstnikom, 

vzela zelo resno in veliko vlaga v njihovo vzgojo in izobraževanje. Ule (2008, str. 82) pravi, 

da sodobna družina vlaga v odraščanje otrok vedno več ekonomskih sredstev in psihološke 

energije, posledično pa tudi več pričakuje od njih. 

 

Temeljna značilnost visoke moderne je individualizacija življenjskih potekov, ki posamezniku 

po eni strani omogoča, da sledi svojim željam in v skladu z njimi oblikuje svoje življenje, po 

drugi strani pa so izbire posameznika zaradi negotovosti, nestabilnosti in izpostavljenosti 

raznim tveganjem prej življenjska nuja kot resnična možnost izbire. Spremembe, ki jih je s 

sabo prineslo obdobje postmoderne (tehnološki razvoj, razcvet porabniške družbe itd.), 

odsevajo tudi na področju šole in družine. Obe sta na neki način izpostavljeni vplivu 

porabniško naravnane družbe, ki temelji na tekmovalnosti in diferenciaciji med posamezniki. 

Tako npr. individualizacija življenjskih potekov in neoliberalna ideologija na pleča učencev 

in njihovih staršev prenašata odgovornost izbire, kar posledično pomeni tudi odgovornost za 

šolski (ne)uspeh, za izbiro (nadaljnjega) šolanja itd. Vendar ne glede na vse spremembe 

ostaja šola živ, kompleksen sistem, kateremu živost dajejo številni akterji (učenci, učitelji, 

ravnatelj, šolska svetovalna služba, starši, širše lokalno okolje) in znotraj katerega se odvija 

nešteto dejavnosti (izobraževanje, vzgoja, preventivne dejavnosti itd.). Vsi ti akterji so 

pomembni in dragoceni sodelavci pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih nalog. Prav tako 

je tudi družina, ne glede na njeno intenzivno spreminjanje, lahko za posameznika še vedno 

zelo pomembna podporna mreža. 

 

2.2 POVEZANOST ŠOLE IN DRUŽINE 

 

V prejšnjem poglavju sem predstavila bistvene spremembe, ki smo jim priča v obdobju visoke 

moderne, in njihov vpliv na dve instituciji, ki igrata v življenju otroka pomembno vlogo – na 

šolo in družino. V nadaljevanju bom predstavila dva teoretična koncepta, ki po mojem 

mnenju omogočata nazoren prikaz njune prepletenosti in sovplivanja ter posledic, ki jih to 

prinaša. 
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2.2.1 Bronfenbrennerjev ekološki model  

 

Sodelovanje šole s starši neizogibno povzroči, da oba sistema vplivata drug na drugega, 

predvsem pa na otroka, kot stično točko obeh. Vse, kar se dogaja znotraj enega sistema, 

vpliva na dogajanje v drugem in obratno. Hkrati pa tudi posamezni sistem vpliva na vedenje 

posameznika, in obratno, posameznik vpliva na dogajanje v posameznem sistemu. O tem je 

pisal tudi Bronfenbrenner, eden najpomembnejših predstavnikov ekološke smeri v razvojni 

psihologiji (Bronfenbrenner, 1979). Termin ekologija (Steuer, 1994, v Batistič Zorec, 2006) 

se nanaša na vplive okolja v širšem smislu, glavni predmet proučevanja ekološko teoretske 

smeri v razvojni psihologiji pa je soodvisnost med vedenjem posameznika in vplivi okolja. 

Bronfenbrenner pravi, da je bistvo ekologije človekovega razvoja v proučevanju občutljivega 

ravnotežja med aktivnim organizmom v razvoju in njegovim okoljem. Poleg vpliva okolja na 

posameznika je pomemben tudi vpliv posameznika na okolje oziroma interakcija med 

posameznikom in okoljem. Klasična psihologija največkrat proučuje odnos med dvema, npr. 

materjo in otrokom, zanemarja pa učinke drugega reda, kako na odnos med dvema vpliva 

tretji, npr. oče, drug otrok ali učitelj, ki je v interakciji z obema, materjo in otrokom. Učinki 

okolja niso med seboj izolirani, zato ekološko psihologijo zanimajo vzajemni učinki raznih 

elementov okolja, in ne le vpliv ene situacije oziroma enega elementa okolja. Poudarja, da so 

odnosi med posameznikom in njegovim okoljem dinamični, zato je pomembno proučevanje 

okolja v procesu, ne le merjenje končnih učinkov. Ekologija razvoja se ne ukvarja le z 

razvijajočim se otrokom, ampak tudi z razvijajočim se okoljem, ki ni fizična in sociološka 

danost, saj se nenehno spreminja (Batistič Zorec, 2006, str. 94). 

Posameznik je po Bronfenbrennerju neločljiv del socialnega sistema, ki ga sestavljajo štirje 

med seboj povezani sistemi: mikrosistem(i), mezosistem(i), ekosistem(i) in makrosistem(i). 

Osnovna predpostavka je, da je za otrokovo duševno zdravje in njegov psihosocialni razvoj 

pomemben celotni otrokov življenjski prostor z vsemi sistemi in podsistemi  (Bronfenbrenner, 

1979). Mikuš Kos (1991) meni, da fizična odsotnost posameznika v enem socialnem sistemu 

ne pomeni tudi razbremenjenosti njegovih vplivov, ko se znajde v drugem socialnem sistemu. 

Tako je otrok v socialnem sistemu šole še vedno pod vplivom socialnega sistema družine. 

 

V nadaljevanju predstavljam elemente, ki sestavljajo posamezne sisteme, kot jih definira 

Bronfenbrenner (povzemam jih po Bronfenbrenner, 1979; Muuss, 1996 in Batistič Zorec, 

2006): 
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1) Mikrosistemi so elementi neposrednega socialnega okolja, s katerim je otrok dnevno v 

stiku. To so npr. družina, prijatelji, šola, soseščina, cerkev, skratka vsak prostor, kjer 

so člani v neposredni interakciji »iz oči v oči«. Muuss (1996, str. 323) pravi, da otrok 

pripada množici raznih mikrosistemov, pri čemer se v vsakem od njih udejstvuje v 

raznih aktivnostih, ima določene vloge in soustvarja medosebne odnose. 

2) Mezosistemi se nanašajo na vzajemne odnose med posameznimi mikrosistemi, kot je 

npr. odnos med družino in šolo. Odnosi med mikrosistemi vplivajo na otrokovo 

doživljanje in vedenje v okolju, v katerem se trenutno nahaja. Bronfenbrenner (1993, 

v Muuss, 1996, str. 324) pravi, da kar koli se zgodi v posameznikovem mikrosistemu, 

je povezano z vsem, kar se dogaja v posameznikovih ostalih mikrosistemih. 

Mezosistem torej sestavlja več mikrosistemov, ki so v interakciji, pri čemer pa so 

lahko določeni mikrosistemi bolj povezani med sabo (npr. dom in šola), drugi pa manj 

ali zelo malo (npr. prijatelji in cerkev). Analize mezosistemov so se, denimo, 

večinoma osredotočale na kakovost, pogostost in vpliv določenih interakcij. Če npr. 

šola in družina gojita učinkovito medsebojno komunikacijo, če so starši vključeni v 

šolske aktivnosti, se tudi otroci v šoli bolje prilagajajo, imajo boljše ocene in so bolj 

samostojni (Epstein, 1983a, 1983b, v Muuss, 1996, str. 325). 

3) Ekosistemi se nanašajo na povezave in procese med dvema ali več sistemi, v katere 

posameznik ni neposredno vključen kot aktivni član, vendar kljub temu posredno 

vplivajo nanj. To so npr. zaposlitev staršev in staršev prijateljev, lokalne šolske in 

druge oblasti, socialna politika in podobno (Bronfenbrenner, 1979). 

4) Makrosistemi so otroku najbolj oddaljeni sistem/krog. Sem spadajo ideologija, 

splošnokulturne, politične, socialne, verske in ekonomske vrednote, vrednote 

izobraževanja in sprejeti vedenjski vzorci subkulture in naroda, ki jima otrok pripada 

(Batistič Zorec, 2006). Makrosistemi neposredno ne zadevajo življenja razvijajočega 

se posameznika, temveč celotni vzorec karakteristik mikro-, mezo- in ekosistemov 

dane kulture, subkulture ali drugih socialnih struktur, ki so v medsebojni povezavi in 

ustvarjajo za razvoj spodbujajoče življenjske stile, sisteme verovanja in sisteme 

socialne izmenjave (Bronfenbrenner, 1993, v Muuss, 1996, str. 330). 

 

2.2.2 Socialni konstrukcionizem  

 

Bronfenbrenner sicer zelo slikovito in nazorno prikaže, da je vsak človek del socialnega 

sistema, sestavljenega iz skupka štirih med seboj povezanih sistemov (mikro-, mezo-, eko- in 
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makrosistemi), ki vplivajo drug na drugega, ne zavzame pa še kritičnega pogleda na družbene 

in druge vplive makrosistemov na posameznika, družino in skupnost ter institucije, in še ne 

artikulira teh vplivov. Ta vrsta refleksije je v znanstvene discipline in v filozofijo vstopila šele 

v 1990-ih s socialnim konstrukcionizmom. Socialni psiholog Gergen je socialni 

konstrukcionizem poimenoval kot različico konstruktivizma, ki ne poudarja toliko 

individualno, pač pa bolj družbeno konstrukcijo resničnosti (Šugman Bohinc, 2010). Socialni 

konstrukcionizem namreč kritično opredeli razvoj socialnih diskurzov in njihove učinke na 

posameznikovo kognicijo, čustvovanje in delovanje v konkretnih okoliščinah. Šugman 

Bohinc (prav tam, str. 61) pravi, da »dominantni diskurzi oz. metanaracije, ki jih ustvarjajo 

družbeno najmočnejše skupine ljudi, vplivajo na lokalne jezike, znanja, a velja tudi obratno, 

spremembe v konverzaciji na ravni lokalnih vednosti postopoma lahko preobrazijo tudi dotlej 

prevladujoče načine govora v družbi.« Pomagajoči v dialogu z ljudmi, ki potrebujejo podporo 

in pomoč, torej ustvarja okoliščine za kritično prevpraševanje in preverjanje tistih njihovih 

(skozi ponotranjene javne diskurze) oblikovanih vrednot in stališč, ki so jih posvojili do te 

mere, da jih imajo za samoumevne in zdravorazumske, pa čeprav jim povzročajo 

psihosocialne stiske in jih postavljajo v položaj stigmatiziranih, diskriminiranih ali kako 

drugače zatiranih (prav tam).  

 

Učitelji in strokovni delavci šole se pri svojem delu, podobno kot strokovnjaki v pomagajočih 

poklicih, srečujejo z nešteto raznolikostmi, ne le na ravni družbeno-ekonomskega položaja, 

narodne ali verske pripadnosti in podobno, pač pa tudi že na ravni možnosti vpliva in 

odločanja, ki jo imajo posamezni udeleženci (velikokrat je učenec v primerjavi z učiteljem ali 

starši povsem brez možnosti vpliva oziroma ima zelo majhen vpliv na določeno stvar). 

Nemalokrat zato v interakcijah z učenci in tudi s starši prevladujejo družbeno dominantni 

diskurzi (vpliv makrosistemov na posameznega šolskega strokovnega delavca ali institucijo 

šole kot celote), ki učiteljem in drugim šolskim strokovnim delavcem dajejo moč in določajo, 

kako ti ravnajo v raznih situacijah. V šolskem sistemu je, denimo, učenec še vedno v 

najšibkejšem položaju, kar se tiče možnosti vpliva in odločanja o nekaterih zadevah: učenec z 

učno težavo je, na primer, večinoma izključen iz odločanja, kakšno pomoč in podporo bo 

dobil; namesto njega ju oblikujejo šolski strokovni delavci. Zanimivo je, da so v oblikovanje 

pomoči za učne težave učenca velikokrat celo njegovi starši vključeni zgolj na način 

(ne)strinjanja s programom, ki so ga za učenca pripravili šolski strokovni delavci. To seveda v 

odnose med starši in strokovnimi delavci šole lahko vnese nezadovoljstvo, saj starši nimajo 

možnosti vpliva in izražanja mnenja. 
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Šugman Bohinc (2010) v članku Od objektivizma h konstruktivizmu in socialnemu 

konstrukcionizmu v sistemski psihoterapiji sicer piše o vplivu postmoderne paradigme 

oziroma epistemologije na odnos med pomagajočim in ljudmi, ki potrebujejo podporo in 

pomoč, v poklicih pomoči, vendar po mojem mnenju slednje lahko prenesemo tudi na 

področje sodelovanja med starši in šolo. Šugman Bohinc (prav tam, str. 54) pravi, da je 

postmoderna družba raznolikosti – rasnih, verskih, spolnih, starostnih, ekonomskih, itn. 

različnih pogledov na svet, na resnico – in eno od ključnih vprašanj tako postaja njihovo 

sožitje. S tem se pomagajoči sreča tudi pri delu z ljudmi, ki so se znašli v stiski oziroma 

težavi. Od epistemologije (pogleda na svet, načina razumevanja) pomagajočega je odvisno, s 

kakšnimi teoretičnimi predpostavkami o možnih stiskah in problemih ljudi ter njihovih 

vzrokih bo vstopil v delovni odnos, kako bo razumel svojo vlogo v kontekstu pomoči, v 

kakšni vlogi vidi ljudi, ki potrebujejo podporo in pomoč, njihove izkušnje itn., in kako bo 

glede na našteto ravnal pri vzpostavljanju osebnega stika ter organiziranju procesa podpore in 

pomoči. Če slednje prenesemo na področje sodelovanja šole s starši, lahko rečemo, da je 

ravno tako od epistemologije šolskega strokovnega delavca (učitelja, svetovalnega delavca ali 

ravnatelja) odvisno, kako bo vzpostavil in vzdrževal odnos s starši, kako bo ravnal, kako bo 

razumel svojo vlogo in vlogo staršev v tem odnosu ipd. Zato je pomembno, da šolski 

strokovni delavec kritično reflektira lastne epistemološke predpostavke, ko sodeluje s starši, 

in tudi da kritično reflektira, kako je on sam ponotranjil oziroma kako zrcali aktualne 

družbene diskurze, npr. o učencih z učnimi težavami. Njegove epistemološke predpostavke 

namreč pomembno oblikujejo vzpostavljanje odnosa s starši (če šolski svetovalni delavec 

meni, na primer, da starši, priseljenci iz bivše Jugoslavije, slabo sodelujejo s šolo, da se za 

sodelovanje s šolo ne trudijo, to mnenje prav gotovo vpliva na vzpostavljanje odnosa z njimi, 

saj bo s tem vedenjem vstopal že v sam odnos). Pri refleksiji lastnih epistemoloških 

predpostavk je šolskemu strokovnemu delavcu lahko v veliko pomoč tudi supervizija, kjer 

ima priložnost, da lastne predpostavke ubesedi, jih podeli z ostalimi supervizanti, se seznani z 

možnostjo drugačnega načina ravnanja ipd. V pomoč pa mu je lahko tudi stalno strokovno 

izpopolnjevanje. 

 

Bronfenbrennerjev ekološki model in teorija socialnega konstrukcionizma sta dva teoretična 

koncepta, ki omogočata nazoren prikaz prepletenosti in medsebojnega vplivanja dveh, za 

šolajočega se otroka najpomembnejših družbenih institucij – družine in šole. Šola potrebuje 

starše in starši potrebujejo šolo. Oba sistema namreč razpolagata z dragocenimi znanji, 

izkušnjami in informacijami o otroku in vplivata drug na drugega. Kar se dogaja z otrokom v 
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šoli, vpliva tudi na življenje doma in obratno. V odnosu med šolo in starši pa se zrcalijo tudi 

družbeno dominantni diskurzi, ki šolskim strokovnim delavcem dajo moč in sooblikujejo 

njihovo ravnanje v nekaterih situacijah, posledično pa tudi vplivajo na kakovost odnosa s 

starši. 

 

2.3 ŠOLA NA SLOVENSKEM 

 

V prvem poglavju sem poskušala na kratko predstaviti spremembe postmoderne družbe, ki 

zaznamujejo šolo na splošno. V nadaljevanju pa predstavljam dva podsistema, ki delujeta v 

okviru slovenskega šolskega sistema – šolsko svetovalno službo in ravnatelja kot vodjo šole – 

predvsem zaradi tega, ker je namen pričujočega magistrskega dela raziskati njun prispevek pri 

razvijanju partnerstva med domom in šolo. 

 

2.3.1 Šolska svetovalna služba  

 

Model šolske svetovalne službe v slovenskem šolskem sistemu je edinstvena oblika v 

evropskem prostoru. Zasnovan je tako, da je organiziran znotraj vsake predšolske, 

osnovnošolske in srednješolske institucije, ki vzgaja in izobražuje. V večini drugih evropskih 

držav, z izjemo Hrvaške in drugih nekdanjih republik bivše Jugoslavije, je svetovalna služba 

večinoma organizirana zunaj šol, v svetovalnih centrih, in deluje kot servisna storitev. 

Največja prednost svetovalne službe pri nas je, da jo ima prav vsaka šola in tako lahko vsak 

šolski svetovalni delavec vedno in povsod sodeluje in pomaga ter na neki način živi in diha s 

šolo (Siter Jegrišnik, 2006). 

 

V Sloveniji je bilo šolsko svetovalno delo prvič teoretsko utemeljeno leta 1967 z monografijo 

Franca Pedička Svetovalno delo in šola, v katerem je šolsko svetovalno službo opredelil kot 

izvirno obliko slovenskega šolskega svetovalnega dela znotraj šolskega sistema, njena naloga 

pa je, da na podlagi svetovalnega načina dela in znanja nudi pomoč tako učencem kot tudi 

njihovim staršem in učiteljem. Do prve svetovne vojne se je šolska svetovalna služba 

ukvarjala predvsem s poklicnim usmerjanjem, pri čemer je delovala zunaj šole. Po 

Pedičkovem mnenju lahko za začetek oblikovanja modela dela šolske svetovalne službe, kot 

ga poznamo danes (znotraj šole), štejemo leto 1953. Takrat so namreč ob ustanavljanju 

Vzgojne posvetovalnice v Ljubljani njeni ustanovitelji opozorili na potrebe in možnosti, da bi 
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se svetovalno delo umestilo tudi v šole. V 60. letih prejšnjega stoletja se je tako razvilo 

svetovanje v okviru šol (Pediček, 1967). 

 

Šolska svetovalna služba pomeni organizacijsko obliko pomoči, ki jo nudijo razni profili: 

pedagog, psiholog, socialni delavec, specialni pedagog in socialni pedagog. Njihova pomoč ni 

namenjena le učencem, ampak tudi učiteljem, vodstvu šole in staršem (Resman idr.,  1999). Je 

tisto posebno mesto v šoli, kjer se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženimi v šoli. 

Njene temeljne funkcije so svetovanje, posvetovanje in koordinacija (Nagode, 2008). Z 

omenjenimi funkcijami naj bi bila svetovalna služba tako prostor zbliževanja med starši in 

šolo (učitelji in drugimi šolskimi strokovnimi delavci), prostor povezovanja, medsebojne 

pomoči in podpore, v katerem se združijo viri moči, podelijo znanja in izkušnje vseh 

udeleženih. Svetovalni delavec bi tako prevzel vlogo pobudnika in koordinatorja za 

sodelovanje med učitelji in starši ter za iskanje novih možnosti, poti za vzpostavitev tega 

sodelovanja (Kalin idr., 2009). 

»Kot posebno mesto dogovarjanja, sodelovanja, razvojnega dela, pobude in pomoči 

svetovalna služba v šoli nagovarja otroke in njihove starše, učitelje in vodstvo šole ter po 

potrebi tudi strokovne sodelavce zunaj šole. Zelo pomembno je, da je svetovalna služba vsem 

udeležencem v šoli enako dostopna in da je dostopnost vsem dovolj dobro razvidna. Sama si 

mora prizadevati, da najde pot do tistih podsistemov oziroma posameznih udeležencev v šoli 

(učencev, učiteljev, staršev ...), ki se ne čutijo nagovorjeni« (Nagode, 2008, str. 16). 

 

Najnovejša izhodišča za delo šolske svetovalne službe v osnovni šoli so Programske smernice 

(Nagode, 2008), v katerih so opredeljene njene naloge in vloga. Ob tem se mi zdi pomembno 

poudariti, da je zelo težko enoznačno navesti, kaj so naloge svetovalne službe, saj se le-ta 

prilagaja potrebam posamezne šole. Tudi njeno področje dela je zelo široko in namenjeno 

različnim ciljnim populacijam. Kljub temu pa navajam tri med seboj povezane in pogosto 

prepletene dejavnosti svetovalne službe, kot so navedene v Programskih smernicah (prav 

tam), z namenom, da prikažem njene osrednje naloge: 

1. Dejavnosti pomoči: so vse tiste dejavnosti, naloge in projekti svetovalne službe, ki so 

odziv na potrebo po pomoči kogar koli od možnih udeležencev vzgojno-

izobraževalnega dela v šoli. Ker je za svetovalno službo bistvenega pomena, da pri 

svojem delu pristopa celostno in kompleksno, dejavnosti obsegajo tako najrazličnejše 

neposredne oblike dajanja pomoči posamezniku ali skupini kakor tudi vrsto posrednih 

strokovnih aktivnosti, ki so potrebne znotraj ali tudi zunaj šole. 
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2. Razvojne in preventivne dejavnosti: Razvojne in preventivne dejavnosti svetovalne 

službe so del razvojnih nalog šole kot ustanove. Svetovalna služba se vključuje v 

razvojno-analitično delo v šoli, s pomočjo katerega se spremlja in ugotavlja obstoječe 

stanje. Sodeluje pri načrtovanju raznih sprememb in izboljšav v vzgojno-

izobraževalnem procesu, vodi ali koordinira razvojne, inovativne in preventivne 

projekte v šoli. Del razvojnih nalog so razne preventivne oblike dela, za katere je z 

vidika opredelitve svetovalne službe posebno pomembno, da niso usmerjene le 

neposredno na posameznika ali skupino, temveč se praviloma usmerjajo tudi na 

odstranjevanje ovir in vzpostavljanje ustreznih pogojev v vzgojno-izobraževalnem 

okolju. 

3. Dejavnosti načrtovanja in evalvacije: ti dve dejavnosti se prepletata tako z nudenjem 

pomoči kot z razvojnim in preventivnim delom. Dejavnosti načrtovanja in evalvacije 

so pomembne za operacionalizacijo, vrednotenje ter zagotavljanje celostnosti in 

kontinuiranosti prispevka svetovalne službe pri reševanju individualnih, skupinskih in 

drugih kompleksnih problemov šole. Prav zato so bistveni pogoj za dobro opravljeno 

delo in ustvarjalni razvoj tako same svetovalne službe kot šole v celoti. 

 

Svetovalna služba po teh treh osnovnih vrstah dejavnosti pomaga vsem udeležencem v šoli 

(učencem, učiteljem, vodstvu in staršem) in z njimi sodeluje na naslednjih področjih 

vsakdanjega življenja in dela v vrtcu oziroma šoli: 

- učenja in poučevanja, 

- šolske kulture, vzgoje, vzdušja in reda, 

- telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja (op. T.K. pa 

tudi duhovnega razvoja), 

- šolanja in poklicne orientacije ter 

- na področju družbeno-ekonomskih stisk. 

Pri vsakem navedenem področju delo šolskega svetovalnega delavca obsega delo z učenci, 

delo z učitelji, delo s starši, delo z vodstvom šole in delo z zunanjimi ustanovami (Nagode, 

2008, str. 15). 

 

V Programskih smernicah za delo svetovalne službe v gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih 

šolah ter strokovnih šolah in v dijaških domovih (1999) so naloge šolske svetovalne službe 

opredeljene tudi časovno oziroma z deležem časa, ki naj bi ga svetovalni delavec porabil za 

posamezno nalogo. Tu jih navajam iz več razlogov. Prvič, ker jih po mojem mnenju lahko 
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prenesemo tudi na delo svetovalne službe v osnovni šoli. Drugič, ker pregledno pokažejo 

delež časa, ki naj bi bil namenjen posameznemu področju dela svetovalne službe. In tretjič, 

ker pokažejo tudi delež časa, ki naj bi ga šolski svetovalni delavci namenili sodelovanju s 

starši. Slednje se mi zdi še posebej pomembno, saj velikokrat slišimo, da šolska svetovalna 

služba sodeluje s starši, zgolj ko je nujno potrebno, čeprav je iz tabele 1 razvidno, da je 

svetovalno delo s starši glede na delež časa umeščeno na tretje mesto med vsemi nalogami 

svetovalne službe. Ob tem se mi zastavlja vprašanje, ali svetovalni delavci drugače res ne 

vidijo potrebe, da bi se vključevali v sodelovanje s starši (neposredno ali pa posredno, npr. kot 

pomoč učiteljem, da bi lažje in bolje vzpostavili stik s starši) ali pa jim za to področje dela 

preprosto zmanjka časa zaradi preobilice drugih obveznosti, ki so navadno administrativna, 

birokratska dela. 

 

Tabela 1: Časovna razporeditev nalog svetovalne službe 

NALOGE ŠOLSKE SVETOVALNE 

SLUŽBE 

ODSTOTNI DELEŽ DELOVNEGA ČASA, KI NAJ BI 

GA SVETOVALNI DELAVEC PORABIL ZA 

POSAMEZNO NALOGO [%] 

Načrtovanje, spremljanje in evalvacija 10–15 

Razvojno-analitične naloge 5–10 

Svetovalno delo z otroki, dijaki, vajenci 30–40 

Svetovalno delo z učitelji 20–25 

Svetovalno delo s starši 15–20 

Strokovno izpopolnjevanje 5–10 

Druge naloge 5–10 

 

Rezultati raziskave, ki so jo napravile Vršnik Perše, Kozina in Rutar Leban (2008), pa kažejo, 

da sta najpogostejši delovni nalogi svetovalne službe v osnovni šoli prav sodelovanje s starši 

in strokovnjaki zunaj šole. Sledi administrativno delo, povezano z vpisom učencev in 

organizacijo izobraževanj, organizacija šolskih dejavnosti (npr. organizacija šolske malice, 

izletov) in izvajanje strokovnih dejavnosti z učenci (npr. delavnice za učence). Svetovalna 

služba ima pomembno vlogo tudi pri delu z učenci s posebnimi potrebami, z nadarjenimi 

učenci in učenci, ki imajo učne ali vedenjske težave. Bezić (2008) pa piše, da se šolska 

svetovalna služba najpogosteje ukvarja z vzgojnimi problemi, disciplino in nasiljem, učnimi 

težavami in z delom z otroki s posebnimi potrebami. Resman (2009) opozarja, da nobenega 

teh problemov ni mogoče uspešno rešiti brez sodelovanja s starši, zaradi česar bi morali po 

njegovem mnenju učitelji in šolski svetovalni delavci bolj svetovalno sodelovati s starši. Ob 

podatku, da je sodelovanje s starši najpogostejša naloga svetovalne službe, se mi zastavlja 
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vprašanje, ali ni to nemara povezano z vedno večjim številom učencev s posebnimi 

potrebami. 

 

Glede na to, da je eden izmed namenov mojega magistrskega dela raziskati tudi prispevek 

šolske svetovalne službe pri razvijanju partnerstva šole s starši, predstavljam temeljne naloge 

šolske svetovalne službe v razmerju do staršev, prav tako povzete po Programskih smernicah 

za program osnovnošolskega izobraževanja (Nagode, 2008): 

1) Glavna naloga šolske svetovalne službe v odnosu do staršev na področju učenja in 

poučevanja je svetovalno in posvetovalno delo s starši z namenom izboljšanja njegove 

kakovosti. Zajema individualno svetovanje staršem nadarjenih učencev, učencev z 

učnimi težavami in drugih učencev s posebnimi potrebami (o prilagojenih oblikah in 

metodah učenja, o uspešnih strategijah pridobivanja znanja, razvijanja interesov, 

oblikovanja ustreznih učnih navad ipd.) ter predavanja in delavnice za skupine staršev 

o učenju, učnih navadah in motivaciji. 

2) Nadalje, na področju šolske kulture, vzgoje, vzdušja in reda je naloga šolske 

svetovalne službe svetovati staršem za delo in ravnanje v smeri zagotavljanja osnovne 

varnosti in spodbudnega okolja za učenje, ozaveščanje staršev o osnovnih vzgojnih 

načelih, svetovanje staršem za učinkovito delo z učenci, ki imajo vzgojne/disciplinske 

težave, ter posvetovanje s starši pri oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic za 

posamezne učence. 

3) Na področju učenčevega telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) ter 

socialnega razvoja je naloga šolske svetovalne službe svetovati staršem učinkovite 

pristope k učencem s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju, 

organizirati, koordinirati ali izvesti predavanja in delavnice za starše o značilnostih 

normalnega telesnega, osebnega in socialnega razvoja ter o značilnostih učencev s 

težavami v razvoju. 

4) Na področju poklicne orientacije je delo svetovalne službe organizacija in izvedba 

predavanj in delavnic o vlogi staršev pri poklicnem razvoju in odločanju (svetovalna 

služba na šoli izvede ali zagotovi vsaj dve predavanji za starše, najmanj enega v 

osmem in enega v devetem razredu; predavajo poklicni svetovalci ZRSZ in člani 

šolske svetovalne službe) in individualno poklicno svetovanje za starše (lahko skupaj 

z učenci) o izbiri poklica. 
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5) Na področju socialno-ekonomske stiske pa gre za vključevanje šolske svetovalne 

službe v iskanje in nudenje možnih oblik podpore in pomoči družinam, kadar je zaradi 

njihovih socialno-ekonomskih stisk ogrožen učenčev telesni, osebni in socialni razvoj. 

 

Delo šolskega svetovalnega delavca s starši je lahko individualno ali skupinsko. Poudarek je 

na posvetovalnem delu s ciljem preventive ali intervencije in načrtovanja, pomembnega za 

šolsko delo. Svetovalni delavec se mora pri delu s starši ravnati po načelih zaupnosti in 

prostovoljnosti, celostnega pristopa in sodelovanja v svetovalnem odnosu.  

Načelo prostovoljnosti vsem udeležencem v šoli omogoči, da v svetovalni odnos vstopijo 

prostovoljno. Učenec in njegovi starši v svetovalni odnos ne smejo biti prisiljeni. Svetovalni 

odnos je avtonomna odločitev vseh udeleženih v njem, razen v posebnih primerih, ko je 

ogrožen otrok oziroma kdo drug. 

Načelo zaupanja in zaupnosti povedanega v svetovalnem odnosu pa je pogoj, da se svetovalni 

odnos sploh lahko vzpostavi. Strokovno etično načelo zaupnosti se pri opravljanju 

svetovalnega dela v šoli dopolnjuje z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 

št. 94/2007). 

Temeljnega pomena je načelo celostnega pristopa, saj je za svetovalno službo v šoli zelo 

pomembno, da pri svojem delu vselej pristopa celostno – da upošteva posameznika kot 

osebnost v celoti in da pri obravnavi posameznika ne spregleda, da je posameznik s svojim 

ravnanjem vselej del ožjega in širšega socialnega okolja. V svetovalnem odnosu je zato nujno 

treba upoštevati posameznikove povezave z ostalimi udeleženci oziroma podsistemi, ki tako 

ali drugače vplivajo na njegovo ravnanje. Prav zato svetovalna služba v šoli pomaga in 

sodeluje na obeh ravneh, na individualni, t. j. na ravni posameznika, in na ravni konteksta v 

vzgojno-izobraževalni ustanovi ter širšem socialnem okolju, t. j. na ravni celote. Pomembno 

je, da vzpostavi in ohranja položaj, ki ji omogoča stalno in odprto sodelovanje z vsemi 

udeleženci. 

Načelo sodelovanja omogoča, da si šolska svetovalna služba s svoje strani preko svetovalnega 

odnosa prizadeva vzpostaviti in vzdrževati pogoje za stalne odprte možnosti sodelovanja 

svetovalne službe z vsemi udeleženci in za ustvarjalno sodelovanje udeležencev med seboj v 

projektih pomoči in/ali sodelovanja. Prizadeva si, da vedno znova sebi in drugim pomaga 

preseči močne pristranskosti in konflikte na odnosni ravni ter tako ponovno vzpostaviti 

pogoje za sodelovanje z udeleženci oziroma udeležencev med seboj. Prav tako si mora 

svetovalna služba prizadevati in vzdrževati lastno dostopnost vsem udeležencem (Nagode, 

2008). 
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Pomembno je, pravi Čačinovič Vogrinčič (2008), da svetovalni delavec pri oblikovanju 

partnerskega odnosa s starši ne le upošteva ta načela, temveč si prizadeva za vzpostavitev 

delovnega odnosa s starši. To je odnosa, ki omogoča soustvarjanje vseh udeleženih za dosego 

skupnih ciljev, pri čemer je pomemben delež vsakogar. Udeleženi v delovnem odnosu so 

spoštljivi in enakovredni sogovorniki. Svetovalni delavec se pri doseganju skupnih ciljev 

usmerja v delo »tukaj in zdaj« za prihodnost in pri tem upošteva vire moči, dobre izkušnje, 

znanja in spretnosti vseh udeleženih. Na ta način poskuša vzpostaviti prostor, v katerem vsi 

udeleženi medsebojno sodelujejo, se dogovarjajo in soustvarjajo cilje in dogovore 

medsebojnega sodelovanja. 

Svetovalni delavci naj bi pomembno prispevali k zbližanju staršev in vzgojno-izobraževalnih 

institucij (učiteljev, vzgojiteljev, drugih strokovnih delavcev). Raziskava, ki jo je v 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja napravil Resman (1994a), je pokazala, da učitelji za 

področje sodelovanja s starši ne kažejo veliko zanimanja, vodstveni delavci pa to nalogo 

večinoma nalagajo svetovalnim delavcem. Ker nekateri podatki dovoljujejo sklepanje, da šola 

sodelovanja s starši nima za svojo potrebo, obstaja nevarnost, da bo ob zahtevanem 

izboljšanju tega sodelovanja večji del zadolžitev utegnila dobiti svetovalna služba (Čačinovič 

Vogrinčič idr., 1999). 

Po drugi strani pa svetovalna služba v večini primerov že sedaj ne more brez sodelovanja s 

starši – vključiti jih mora v načrtovanje podpore in pomoči učencem z raznimi (učnimi, 

vedenjskimi...) težavami, z njimi sodeluje pri usmerjanju v poklic, pri reševanju družbeno-

ekonomskih stisk in podobnem. Prav tako imajo šolski svetovalni delavci znanja, ki so jim pri 

sodelovanju s starši lahko v veliko pomoč – npr. znanja o svetovanju, komuniciranju, 

načrtovanju preventivnih dejavnosti. Kalin idr. (2009) kot pomembno nalogo svetovalne 

službe izpostavljajo, da se mora svetovalna služba staršem predstaviti, in sicer s svojim 

programom, oblikami in načini dela. Le tako se starši lahko seznanijo z vlogo svetovalne 

službe in spoznajo, kaj lahko od nje pričakujejo. Ob tem opredeljujejo tri načela (Davis, 2005, 

v Kalin idr., 2009, str. 97), ki naj jih svetovalni delavci upoštevajo, ko se predstavljajo 

staršem, in sicer: vidnost, dostopnost oziroma dosegljivost in fleksibilnost: 

1) Načelo vidnosti svetovalnim delavcem nalaga, da ne delajo zgolj za vrati svoje 

pisarne, temveč se angažirajo pri vzpostavljanju stikov s starši, se aktivno vključujejo 

v delo z učenci, v formalne in neformalne dejavnosti šole itd. 

2) Načeli dostopnosti/dosegljivosti in fleksibilnosti svetovalnim delavcem nalagata, da se 

trudijo, da so v okviru formalnih in neformalnih dejavnosti šole v podporo in pomoč 

vsem udeleženim, tako učencem, učiteljem kot tudi staršem, da se na prošnje staršev 
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odzovejo hitro in primerno in da so pri srečevanju staršev kar se da fleksibilni (npr. 

načrtovanje dejavnosti glede na potrebe staršev, dostopnost v različnih časovnih 

terminih). Po mojem mnenju so lahko vsa znanja, izkušnje in spretnosti, s katerimi 

razpolagajo svetovalni delavci, ter zgoraj našteta načela svetovalni službi v pomoč in 

hkrati njen pomemben prispevek pri razvoju partnerskega odnosa s starši, tako takrat, 

ko se sami srečujejo s starši, kot tudi tako, da jih prenašajo na učitelje in jih tako 

usposabljajo za boljše sodelovanje s starši. 

 

2.3.2 Vodstvo šole 

 

Izraz vodstvo šole uporabljam za ravnatelja šole, to je za tisto osebo na šoli, ki vodi in usmerja 

njeno delo in življenje. Številne raziskave namreč kažejo, da je za kakovost pedagoškega dela 

najbolj odgovoren ravnatelj, tako s svojimi profesionalnimi znanji in izkušnjami kot tudi z 

osebnostnimi lastnostmi. Vodi pedagoško delo (uspešna je le tista šola, v kateri ravnatelj 

posveča pozornost tudi pedagoškim vprašanjem oziroma kaže zanimanje za vzgojno-

izobraževalno delo in pouk), poslovodno delo in je pravno, materialno in moralno odgovoren 

za delo izobraževalne ustanove (Ferjan, 1996). Prav tako se pomen vloge ravnatelja v šolskem 

sistemu kaže tudi z vidika inkluzivne naravnanosti šol. Lesar (2009a, str. 61), denimo, pravi, 

da so po nekaterih raziskavah in nacionalnih smernicah v Veliki Britaniji prav močni in 

vplivni šolski vodje ena izmed značilnosti šol, ki so najuspešnejše pri zmanjševanju razlik 

temnopoltih učencev in učencev manjšinskih etničnih skupin. To pomeni, da so zelo 

pomembna pozitivna stališča ravnatelja kot vodje šole do inkluzivnih vrednot ter da spodbuja 

vse člane šolskega kolektiva k sodelovanju in odločanju (prav tam). 

 

Delovno področje ravnatelja je zelo široko in zajema vrsto nalog. Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja v 49. členu navaja glavne pristojnosti ravnatelja: 

- organizira, načrtuje in vodi delo šole, 

- pripravlja program razvoja šole, 

- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo, 

- odgovoren je za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, 

- vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora, 

- oblikuje predlog nadstandardnih programov, 

- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, 

- organizira mentorstvo za pripravnike, 
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- prisostvuje vzgojno-izobraževalnemu delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja 

njihovo delo in jim svetuje, 

- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju 

delavcev v plačilne razrede, 

- spremlja delo svetovalne službe, 

- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike 

sodelovanja), 

- obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, 

- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, 

- odloča o vzgojnih ukrepih, 

- zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela, 

- določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij in o 

disciplinski odgovornosti delavcev, 

- skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo, 

- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi (Uradni list RS, št. 

16/2007). 

 

Poleg vseh pristojnosti in dolžnosti, ki jih ima v okviru svojega dela, pa je ravnatelj tudi 

strokovna avtoriteta, na katero se lahko obračajo tako učitelji in šolski svetovalni delavci kot 

tudi starši. Pomembno je, da sledi viziji šole, spodbuja učitelje in šolske svetovalne delavce, 

skrbi za dobro koordinacijo dela in za nenehne spremembe in razvoj šole kot celote (Resman, 

1994). Ferjan (1996, str. 44) opozarja, da »ne zadošča ohranjati obstoječe stanje, ampak je 

treba delovati za prihodnost«. Po njegovem mnenju se mora vsak sistem izobraževanja, tako 

na mikro kot na makro ravni, odzivati na spremembe v okolju in se prilagajati potrebam 

gospodarskega okolja. 

 

Hughes idr. (1994) ugotavljajo, da ravnateljev odnos do staršev in način ravnanja na srečanjih 

z njimi igrata pomembno vlogo pri tem, kako starši gledajo na šolo. Poleg tega ravnateljev 

odnos do staršev vpliva tudi na odnos učiteljev do staršev. Ravnatelj lahko pomembno 

prispeva k oblikovanju kakovostnih odnosov med starši in šolo, s tem da bodisi sodeluje s 

starši sam, individualno (npr. govorilne ure za starše), skupinsko v razredih (npr. na 

roditeljskem sestanku), na ravni cele šole (npr. na šolskih prireditvah in proslavah, s 

sodelovanjem v svetu staršev in svetu šole) bodisi tako, da spodbuja pedagoško osebje k 

sodelovanju s starši, npr. z umestitvijo teme o sodelovanju med šolo in starši na pedagoško 



 

 

         30 

konferenco, z načrtovanjem, izvajanjem, analiziranjem in vrednotenjem raznih oblik 

sodelovanja itd. Po drugi strani pa se mora poleg zakonsko določenih oblik sodelovanja s 

starši in motiviranja pedagoškega osebja za sodelovanje zavedati tudi drugih kompleksnih 

dejavnikov, ki vplivajo na odnos med starši in šolo. Med te dejavnike spadata predvsem 

šolska klima in kultura. Kalin (2002) ugotavlja, da je vloga ravnatelja pri ustvarjanju šolske 

klime in kulture ključnega pomena. Pomembna je namreč njegova podpora, spodbuda, 

predvsem pa načrtovanje dejavnosti, ki tako sodelovalno vzdušje in kulturo omogočajo in 

spodbujajo. 

 

Z izrazom šolska klima opisujemo, kako se učitelji in učenci počutijo v šoli, kakšni so odnosi 

med njimi. Šolska klima je način življenja šole, duh šole. V njem se zrcali varnost, pripadnost 

in sprejetost na šoli. Je psihološka karakteristika šole, ki jo loči od drugih šol in vpliva na 

obnašanje učiteljev in učencev (Rupar, 2004). 

 

Izraz šolska ali organizacijska kultura pa pomeni splošno sprejeta prepričanja in vrednote 

(Bečaj, 2000). »Organizacijsko kulturo lahko razumemo kot sistem skupnih vrednot in 

načinov razmišljanja ter ravnanja, ki je skupen ljudem v organizaciji in se po njem razlikuje 

ena organizacija od druge. Kultura organizacije naj bi urejala medčloveške odnose« (Ferjan, 

1996, str. 59). Černetič (2004, str. 58) meni, da vse te vrednote vplivajo na življenje šole, 

njeno zunanjo podobo, vedenjske vzorce, simbole in predstavljajo podlago vsem njenim 

dejavnostim. 

Organizacijska kultura se lahko kaže na več načinov: 

- vizualno (obnašanje učencev, učiteljev, vodstva šole), 

- verbalno (žargon, strokovna terminologija, ki se uporablja za komuniciranje, vikanje 

oziroma tikanje med posamezniki), 

- način obnašanja vodstva šole do učiteljev, učencev, staršev (vljudno, impulzivno, 

agresivno) (Ferjan, 1996, str. 60). 

 

Če sta šolska klima in kultura dobri, pozitivni sta po mojem mnenju spodbudni tudi za 

kakovostno sodelovanje šole s starši: če so namreč odnosi med pedagoškim osebjem ter med 

njim in učenci dobri, odprti in pozitivni, so zgled tudi za odnose med pedagoškim osebjem in 

starši. Slednje poudarjata tudi Intihar in Kepec (2002), ko pravita, da mora ravnatelj poskrbeti 

za kakovostno šolsko klimo, ki bo spodbudna za dobro počutje pedagoškega osebja in se bo 

prenašala tudi na učence in starše. Zato je še kako pomembno, da ravnatelj poskuša 
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vzpostaviti in vzdrževati tako sodelovalno šolsko klimo in kulturo, da se bodo pedagoški 

delavci počutili notranje motivirani, da bodo prevladovali odprti in pozitivni medsebojni 

odnosi, da bodo imeli možnosti in spodbude za strokovno izpopolnjevanje, za timsko delo in 

sodelovanje. Vodstvo šole je tisto, ki mora odigrati eno ključnih vlog, če želimo, da 

partnerstvo s starši zares zaživi v praksi (Cankar, 2009). Razvojno vodenje šole in nudenje 

podpore sta osnova za skupno delo in sodelovanje učiteljev, staršev, predstavnikov lokalne 

skupnosti in drugih. Odločilni sta za razvoj šole in na napredek učencev. Za ravnatelja je 

pomembno zlasti, da: 

1. že njegov status pomeni resnost pristopa k partnerstvu med vsemi subjekti za 

izboljšanje učne uspešnosti učencev; 

2. pogosto pove učencem, kako pomembna za njihov šolski uspeh je udeležba staršev, 

3. spodbuja sodelovanje in partnerstvo med vsemi udeleženimi in dobro vzdušje skupine, 

4. ustrezno razporedi denar za načrtovanje in izpeljavo programa partnerstva, 

5. na prvem srečanju »akcijske skupine« poudari vlogo in prizadevanje njenih članov za 

izvedbo partnerskih programov, 

6. pohvali vse člane »akcijske skupine« za prizadevanje in dosežene rezultate pri 

uveljavljanju partnerstva, 

7. pomaga pri organizacijskih opravilih in objavi urnik aktivnosti za celo šolsko leto, 

8. pomaga pri zbiranju sredstev v lokalni skupnosti, namenjenih izvedbi partnerskih 

programov, 

9. spodbuja sodelovanje z drugimi šolami in sodeluje z njihovimi »akcijskimi 

skupinami« pri izmenjavi idej, reševanju izzivov in izpopolnjevanju partnerstva med 

družino, šolo in lokalno skupnostjo (Cankar idr., 2008, str. 29). 

 

Šteh (2008, str. 31) še poudarja, da je za učinkovito sodelovanje med domom in šolo 

pomembno, da ima šola oblikovano skupno vizijo tega sodelovanja. Ni dovolj, da so nekatere 

oblike sodelovanja že utečene, učitelji in vodstvo šole morajo kakovostno sodelovanje s starši 

sprejeti kot enega izmed svojih pomembnih ciljev, saj bodo le tako pripravljeni na iskanje 

novih, učinkovitejših oblik tega sodelovanja. 

 

Šolska svetovalna služba in ravnatelj se pri svojem delu spoprijemata s številnimi nalogami. 

Njihova kompleksnost in širina morda na prvi pogled dajeta vtis, da šoli za učinkovito in 

uspešno sodelovanje s starši ostaja le malo časa in da je to področje dela zgolj njuna 

postranska naloga. Vendar če naloge pogledamo podrobneje, se izkaže, da se jih veliko 
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prepleta s sodelovanjem s starši, četudi so prvotno namenjene drugi ciljni populaciji 

(svetovalna služba, na primer, ne more brez sodelovanja s starši uspešno pomagati učencem z 

učnimi, vedenjskimi ali drugimi težavami; prav tako tudi ravnatelj svoje naloge »spremljanje 

dela učiteljskega zbora« verjetno ne more opraviti, ne da bi se pri učiteljih pozanimal, kako 

poteka sodelovanje s starši). Menim, da so ravno te situacije lahko dobra priložnost, da tako 

šolska svetovalna služba kot tudi ravnatelj razvijeta vzvode za uspešno partnerstvo s starši. 

 

2.4 OPREDELITEV SODELOVANJA MED DOMOM IN ŠOLO 

 

Družina in šola zavzemata v življenju šolajočega se otroka osrednje mesto. Družina je – ne 

glede na njeno obliko – prvi sistem, katerega del postane otrok že ob rojstvu in ki mu lahko v 

času šolanja nudi pomembno oporo in podporo. Z vstopom v šolo pa otrok postane del še 

enega velikega sistema, to je šolskega, ki poleg družine pomembno vpliva na njegovo 

življenje in razvoj. Družina in šola sta tako dve družbeni instituciji, ki jima ekološka 

sistemska teorija pripisuje pomembno vlogo za otrokov razvoj. V obdobju šolanja otroka sta 

oba sistema vedno na neki način »povezana« oziroma ohranjata medsebojni stik – ne glede na 

kakovost ali naravo odnosa, na pogostost vzpostavljanja stika s šolo itd. Prav tako 

sodelovanje med domom in šolo ni nekaj, kar je aktualno zgolj v sodobnem času, ampak je 

bilo v vsej zgodovini šolstva, le da so bili pogledi na vlogo in značilnosti sodelovanja zelo 

različni. 

 

Vidmar (2004) v članku Razmerje med šolo in starši – pogled v zgodovino (s posebnim 

poudarkom na srednjem veku in reformaciji) ugotavlja, da so bile vzgoja in vzgojne metode 

vsaj v dveh zgodovinskih obdobjih (v srednjem veku in reformaciji) šoli odslikava, replika 

vzgoje in vzgojnih metod doma oziroma v družini. Učitelj je v obeh primerih prevzel vlogo 

starša, očeta. Zaradi tega so bili tudi odnosi med starši in šolo, torej učiteljem, precej 

neproblematični, vsaj kar zadeva vzgojno vlogo šole, o čemer bi lahko govorili pravzaprav od 

protestantizma, od nastajanja prvih državnih šolskih sistemov. Starši marsikje učiteljev niso 

posebej marali, saj je bilo šolanje, izobraževanje povezano s stroški, vendar je imel učitelj 

večinoma podporo staršev pri vprašanjih discipline, vzgojnih ciljev, pa tudi pri prenašanju 

znanja. Dejstvo je, da je bilo v tistem času (dobro) sodelovanje šole s starši razumljeno 

bistveno drugače kot danes. Pravzaprav takrat ni bilo problematizirano. Šele od 

protestantizma dalje so začeli teoretiki intenzivneje razmišljati o sodelovanju šole in staršev 
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kot o enem izmed pogojev za uspešnejše rezultate vzgojno-izobraževalnega dela (prav tam, 

str. 21). 

 

V drugi polovici 19. stoletja se v našem šolskem prostoru šola in dom poudarjeno zbližujeta. 

Šola zazna pomanjkljivosti družinske vzgoje, zato prevzame njene naloge. Hkrati pa si 

prizadeva izobraževati družino, da bi pravilno vzgajala svoje otroke, primerno družbeno 

želeni vlogi (Intihar in Kepec, 2002, str. 11). 

 

V tem času je o pomenu sodelovanja med domom in šolo pisal učitelj Anton Kosi, ki je leta 

1889 napisal prvi priročnik za starše z naslovom Stariši podpirajte šolo! Nekaj besedij o 

skupnem delovanju domače hiše in šole. V zadnjem poglavju, kjer daje napotke staršem, 

zapiše: »Vzajemno delovanje domače hiše in šole je prvi in glavni pogoj dobre izreje otrok. 

Da se to doseže, je treba, da stariši svoje otroke kolikor mogoče dobro za šolo pripravijo in v 

njih zbudijo veselje do šole; da otroke pridno in redno v šole pošiljajo; da govore v 

navzočnosti otrok o njenih organih vedno lepo in spoštljivo; da se zanimajo za to, kar se 

otroci v šoli uče; da povprašajo pri učiteljih večkrat o svojih otrocih.« (prav tam, 2002, str. 

11) 

Poseben pomen je sodelovanju med domom in šolo v tistem času pripisoval Anton Martin 

Slomšek: »Ves trud je zaman, ako ne postopajo stariši z roko v roki z učiteljem. Svet se po 

samih šolah ne izboljša, ako stariši doma pravega dna ne položijo, gospodarji in gospodinje 

učiteljem ne pripomorejo.« (prav tam, 2002, str. 12). 

Kasneje – v času pred prvo svetovno vojno, med obema vojnama in po drugi svetovni vojni – 

so ustanavljali društva, ki so za učitelje in starše pripravljala razna zborovanja, pedagoške 

tedne, roditeljske večere, tečaje, izdajala pedagoško literaturo (prav tam). 

Sodelovanje med šolo in starši v tistih časih je bilo očitno razumljeno kot »ukazovanje« 

staršem, kako naj vzgajajo svoje otroke, naj spodbujajo učitelje v šoli itd. Po opisanem lahko 

sklepam, da so bili starši v razmerju do šole razumljeni kot klienti. Od šole so dobili navodila, 

kako naj – primerno družbeno želeni vlogi – vzgajajo otroke, pri čemer pa niso imeli 

možnosti, da bi se tudi sami aktivno vključevali v življenje in delo šole. Reformna gibanja, ki 

so se začela tako v svetu kot pri nas pojavljati med letoma 1960 in 1970, pa so omogočila, da 

se je slišal tudi glas staršev (npr. nezadovoljstvo s šolskim delom, z zadržanim odnosom šol 

do njih itd.), da je šola začela upoštevati njihove zahteve (npr. da se učni načrti bolj 

prilagodijo potrebam šolskega okolja, učnim situacijam, posebnostim otrok, izstopala pa je 
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zlasti zahteva, da bi bila šolska in družinsko vzgojno-izobraževalna prizadevanja 

komplementarna) (Resman, 1992). 

 

Kratek vpogled v zgodovino šolstva potrjuje, kar sem že zapisala – sodelovanje doma in šole 

ni tema, ki je aktualna zgolj v sodobnem času. Prav tako lahko rečemo, da navedene 

ugotovitve o pomembnosti in nujnosti sodelovanja šole s starši veljajo še danes, seveda v 

drugačnem jeziku, drugačnih življenjskih okoliščinah in drugačnih odnosih. Odnos med šolo 

in domom naj bi odlikovalo partnerstvo, čeprav je to še vedno prepogosto bolj težnja, ideal 

šole kot pa realno stanje. Še vedno pa velja, da se šola in družina povezujeta v korist otroka, 

da bi mu skupaj zmogla stati ob strani in mu pomagati pri doseganju vzgojno-izobraževalnih 

ciljev. Raziskave tudi kažejo, da je predvsem za učence v t.i. tveganih situacijah (učenci z 

učnimi težavami, učenci iz etničnih manjšin, iz revnejših družin ipd.) sodelovanje med šolo in 

domom eden najpomembnejših varovalnih dejavnikov. Cilj tega sodelovanja ni le pridobiti 

starše za sodelovanje, ampak tudi povezati oba konteksta (šolo in dom) z namenom okrepiti 

(strengthen) otrokova učenje in razvoj (Weissberg in Greenberg, 1998, v Christenson in 

Sheridan, 2001). Lesar (2009a) navaja izsledke raziskav, ki so pokazale, da je vključenost 

staršev v življenje in razvoj šole pomemben varovalni dejavnik oziroma ključnega pomena za 

možnost (uspešne) vključitve otrok priseljencev v šolsko skupnost. Zagotoviti tako 

sodelovanje med domom in šolo, da je v podporo tudi učencu samemu, je vsekakor zahtevna 

naloga, ki od šole zahteva skrbno načrtovanje tega procesa, kar pa ne pomeni, da je to naloga, 

ki je ni mogoče doseči. Resman (1997), denimo, ugotavlja, da svetovalni delavci v šolah, 

učenci, učitelji in ravnatelji potrebujejo sodelovanje, računajo nanj in ga pri reševanju 

vsakdanjih problemov tudi vzpostavljajo. To, kar je v šoli novo ob koncu devetdesetih, tudi v 

povezavi s procesi kurikularne prenove, je zavest, da je sodelovanje s starši posebna naloga, 

za katero še niso izdelali razvidnih konceptov, je pa že jasno, da ga vsi udeleženi – starši, šola 

in učenci – morajo šele raziskati, se naučiti, da bi res prispevalo pomemben ustvarjalni delež 

h kakovosti življenja v šoli (Čačinovič Vogrinčič, 1999, str. 175). 

 

Resman (1992, str. 32) navaja tri kompleksne dejavnike, ki delujejo na sodelovanje med šolo 

in domom. Po njegovem mnenju so formalno in neformalno sodelovanje, vsebinsko področje 

sodelovanja in usmerjanje sodelovanja odvisni od: 

- ideološkega koncepta šolske vzgoje in izobraževanja in konkretne šolsko-politične 

izpeljave, ki lahko postavlja bolj v ospredje učni uspeh ali pa širšo socializacijsko 

funkcijo, 
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- deklariranega in splošnega razumevanja vloge družine in šole v razvoju otroka, 

- pričakovanih vlog staršev in šole ter od njihove pristojnosti in odgovornosti. 

 

Vsi ti dejavniki so pri sodelovanju med domom in šolo pomembni, še posebej pa se mi zdi 

pomemben zadnji, o katerem pa po mojem mnenju razmišljajo le v redkokateri šoli. Starši, 

katerih otroci obiskujejo osnovno šolo, so mi zelo pogosto potožili, da v času šole skorajda 

nimajo prostega časa – ne zase ne za svoje otroke – saj so preobremenjeni s šolskim delom 

doma. Ob tem se sprašujem, ali pri izdelavi plakata, seminarske naloge, raziskovalne naloge 

ipd. učitelji morda ne ocenjujejo pridnosti staršev, namesto da bi pridnost učencev. Po drugi 

strani pa se tudi učitelji in drugi šolski strokovni delavci pritožujejo, da se starši preveč 

vmešavajo v njihovo delo. Zato je razmislek o pričakovanjih tako šolskih strokovnih delavcev 

kot tudi staršev nujen, kajti le tako lahko ena kot druga stran »zavaruje« svojo avtonomijo. 

Res pa je, da se tu zastavlja še eno vprašanje – kako zagotoviti prostor, da bo razmislek o 

medsebojnih pričakovanjih sploh mogoč. 

 

Glavni razlog za sodelovanje med domom in šolo je tudi danes skrb za otrokovo uspešnost in 

razvoj. Ko namreč starši in šola najdejo oziroma razvijejo sodelovanje v učenčevem vzgojno-

izobraževalnem procesu, so učenci bolj uspešni tako v šoli kot v življenju nasploh. Allen-

Meares (2007) pravi, da je pomembno staršem in šoli pomagati, da razvijejo spretnosti in 

veščine za dobro in učinkovito medsebojno sodelovanje. Šolsko osebje in starši vedo, da je 

sodelovanje najboljše takrat, ko so oboji zanj motivirani, ne pa vanj prisiljeni (Christenson in 

Sheridan, 2001). Strinjam se z avtoricama, da obe strani zanj potrebujeta določene spretnosti 

in motivacijo, vendar tudi tu ni odgovora na vprašanje, kako jih zagotoviti. Bistveno se mi zdi 

predvsem vprašanje motivacije, ki je navadno za starše glavno vodilo, da se za sodelovanje 

sploh odločijo. Šola mora razpolagati z znanjem, kako ustvariti prostor, v katerem bo 

sodelovanje s starši možno, uspešno in resnično v korist vseh udeleženih. Hkrati pa tudi 

ustvariti prostor, da za starše motivacija za sodelovanje ne bosta zgolj nuja ali težava otroka. 

Pri odgovoru na to vprašanje se opiram na Allport (v Christenson in Sheridan, 2001), ki pravi, 

da mora praksa sodelovanja med domom in šolo vsebovati naslednje tri elemente: 

- enakovreden odnos vseh udeleženih (npr. starši, učitelji, učenci, ravnatelji, šolski 

svetovalni delavci), 

- skupen cilj, 

- ustrezno vodenje in podporo. 
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Pri tej opredelitvi elementov, ki naj bi jih (dobra) praksa sodelovanja med domom in šolo 

obsegala, pa sama pogrešam bolj nazoren in konkreten opis vloge, ki jo pri razvijanju 

sodelovanja s starši odigrajo šolski strokovni delavci. Težko si namreč predstavljam, kaj naj 

bi ustrezno vodenje in podpora pomenilo – ali se to nanaša na vlogo vodstva šole v povezavi s 

sodelovanjem s starši ali gre za vodenje in podporo v konkretnih situacijah sodelovanja šole s 

starši (npr. če šolska svetovalna delavka želi, da bo pogovor s starši ob otrokovih težavah 

uspešen in učinkovit, mora kot vodja pogovora ustvariti varen prostor, v katerem bo možno 

izražanje mnenj, pogajanje, dogovarjanje in v katerem se bodo starši počutili kot pomembni 

sogovorniki). 

 

V tekstu je bilo že večkrat nakazano, da dobro sodelovanje šole s starši prinaša koristi tako 

eni kot drugi strani. O nujnosti takega sodelovanja in o koristih, ki jih le-to prinaša, natančno 

in konkretno piše Henry (1996, v Čačinovič Vogrinčič, 2008) zato v nadaljevanju povzemam 

njene argumente: 

- prvi argument je potreba samih šol, ki niso zadovoljne s stanjem, kakršno je, da (iz-) 

najdejo nove pristope, 

- drugič, šolski strokovni delavci se lahko o otrocih učijo od staršev, starši pa lahko 

nastopajo kot zagovorniki otrokovih pravic, 

- tretji argument je pravica staršev, da so udeleženi v izobraževanju in vzgoji otrok v 

šoli, 

- četrtič, sodelovanje med starši, učitelji in administracijo pripelje do boljših odločitev, 

manj je konfliktov, 

- peti je uporaba virov, ki jih imajo na voljo starši, njihove materialne in politične 

podpore, da lahko nastopajo tudi kot zagovorniki šole, 

- šestič, ker staršev ne zavezuje politika šole, lahko prinesejo nove uvide in ideje, lažje 

ocenjujejo uspešnost kakor kolegi med sabo in v šolo prinašajo zavedanje o potrebah 

skupnosti, 

- sedmič, avtorica navaja vrsto raziskav, ki potrjujejo, da je sodelovanje staršev in šole 

izboljšalo učni uspeh, stališča učencev do šole in zvečalo njihove življenjske težnje. 

Učenci, katerih starši sodelujejo, so uspešnejši, in to velja ne glede na 

družbenoekonomski status in raven izobrazbe. Pri tem avtorica jasno pove, da 

sodelovanje staršev in šole ne pomeni, da učitelji zdaj zahtevajo več od staršev: gre le 

za to, da odkrijemo, kako lahko starši postanejo integralni del pogovora o učencih in 

njihovih potrebah (po Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 92–93). 
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Družina – ne glede na svojo obliko – in šola zavzemata v življenju šolajočega se otroka 

osrednje mesto. Ne glede na kakovost ali naravo medsebojnega odnosa in tudi ne glede na 

pogostost medsebojnih stikov je vsaj v nekaterih primerih sodelovanje med njima oziroma 

vključevanje staršev v življenje in delo šole nujno (npr. vpis otroka v šolo). Res pa je, da se je 

sodelovanje med domom in šolo skozi zgodovino zelo spreminjalo. V preteklosti so imeli starši 

v razmerju do šole vlogo klienta, šola oziroma učitelji so staršem svetovali, kako naj vzgajajo 

otroke. Danes pa lahko govorimo o redefiniciji vloge staršev v odnosu do šole, saj so 

prepoznani kot pomembni sodelavci šole pri skrbi za otrokov uspeh. 

 

2.4.1 Partnerstvo med domom in šolo 

 

V sodobnem času je partnerstvo zelo razširjen in zaželen koncept na številnih področjih, kot 

so ekonomija, politika, šolstvo, pomagajoči poklici itd. Veliko je govora o tem, da so za 

uspešno delo in dosego dobrih rezultatov pomembni sodelovanje, spoštovanje, enakovredna 

delitev odgovornosti in moči. Prav tako nam že sama beseda partnerstvo pove, da gre za 

sodelovanje, za delitev odgovornosti (SSKJ, 2005). Novak (2009, str. 209) opredeli 

partnerstvo kot obliko socialne prakse, kot resnico, ki se začenja v dvoje. Ob tem ugotavlja 

(prav tam), da je partnerstvo na področju vzgoje in izobraževanja nenehni učeči se dialog med 

vsemi udeleženci vzgoje in izobraževanja. 

 

Že v uvodu sem zapisala, da si v zadnjem času šolska politika podobno kot v svetu tudi pri 

nas vse bolj prizadeva za razvoj partnerskega odnosa med domom in šolo, za katerega so 

značilni medsebojno zaupanje, spoštovanje, podpora in upoštevanje interesov drug drugega. 

Odnosa, ki pomeni skupen trud za dosego želenega cilja in ki zahteva, da šola in starši 

prispevajo vsak svoj delež pri pomoči in podpori učencu. Kalin (2008, str. 12) ob tem 

opozarja, da ima vključevanje staršev lahko več oblik in ravni vključevanja, tako v šoli kot 

zunaj nje. Zajema namreč vse dejavnosti, ki jih zagotavlja in spodbuja šola ter podpirajo 

starše pri delovanju z namenom izboljšati otrokovo učenje in razvoj. Glavni razlog za 

vzpostavitev in spodbujanje partnerstva med domom in šolo je torej otrok, med druge razloge 

pa Burden (1995, str. 196) navaja še: 

1. Priložnost za oblikovanje odprte, dvostranske komunikacije, ki omogoči vzpostavitev 

dobrih, »prijateljskih« odnosov. 

2. Priložnost za razumevanje učenčevih domačih razmer. 



 

 

         38 

3. Informiranje staršev o šolskih pričakovanjih in dogodkih kot tudi o učenčevem 

vedenju. 

4. Vključevanje staršev v pomoč pri šolskem delu. 

5. Informiranje staršev o pričakovanjih o učenčevi disciplini in dogajanjem v zvezi z njo. 

6. Spodbujanje staršev za pomoč pri delu z njihovimi otroki. 

 

Partnerstvo ni zgolj aktivnost, ki jo je treba opraviti, gre za odnos, ki traja. V literaturi je o 

sodelovanju med domom in šolo veliko idej o raznih aktivnostih, ki omogočajo vključenost 

staršev (»kaj«), premalo pa, kako pritegniti starše in z njimi razviti partnerski odnos (»kako«). 

Učitelji in drugi strokovni delavci šole pogosto tožijo, da so nemočni ali premalo opremljeni, 

da bi lahko k sodelovanju pritegnili vse starše. Ponavadi v aktivnostih sodelujejo eni in isti 

starši – tisti, ki se morajo, npr. so povabljeni na srečanje s svetovalno delavko in učiteljico 

zaradi neprimernega obnašanja svojega otroka, učnih težav in podobno, ali pa starši, ki so v 

svetu staršev in ki so s šolo v tesnem in rednem stiku. Za šolo so največja uganka »tisti vmes« 

(Christenson in Sheridan, 2001). Zato se mi zdi pomembno opozorilo Bastianija (1993), da je 

o partnerstvu sicer lahko govoriti, vendar ga je v praksi težje doseči, saj se njegov koncept 

zelo pogosto spreminja in je sodelovanje težko enoznačno opredeliti. Predlaga, da je boljše na 

partnerstvo gledati kot na proces ali stanje, h kateremu stremimo, kot pa ga imeti za nekaj 

nespremenljivega ali z lahkoto dosegljivega. 

 

Predstavljam najpomembnejše definicije partnerstva v šolskem prostoru, ki jih navaja 

Bastiani (1993), saj po mojem mnenju zajemajo bistvo partnerskega odnosa. 

 

O partnerstvu med domom in šolo so pisali že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Pugh 

(1989, v Bastiani, 1993) pri definiciji partnerstva izhaja iz izkušenj na področju dela s 

predšolskimi otroki in otroki s posebnimi potrebami, kjer naj bi bilo sodelovanje s starši še 

posebej močno. Partnerstvo definira kot delovni odnos, ki ga označujejo obojestranska 

opredelitev namena sodelovanja, medsebojno spoštovanje in sposobnost pogajanja. 

 

Drugo definicijo je na konferenci o izobraževanju v severni Angliji leta 1991 predstavila 

Drummond. Učinkovito partnerstvo po njenem mnenju vsebuje naslednje elemente: 

- izvajanje stvari, ne da o njih samo govorimo; 

- potreba po medsebojni komunikaciji, hkrati pa tudi možnost izraziti nestrinjanje; 

- poslušanje drug drugega; 
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- prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja, tako individualna kot skupinska. 

 

Tretjo definicijo partnerstva Bastiani (1993) navaja po Sheili Wolfendale (1989), ki 

partnerstvo razume kot: 

- vključenost staršev pri odločitvah in njihovih uresničitvah; 

- enakost moči in enakovrednost znanja; 

- sposobnost deliti si odgovornost, tako da lahko starši in šola računajo drug na drugega. 

 

Podobno definira partnerstvo tudi Bastiani (1993): 

- porazdelitev moči in odgovornosti; 

- stopnja vzajemnosti, ki se začne s procesom poslušanja drug drugega in vsebuje 

občutljiv dialog obojestranske koristnosti; 

- skupni cilji, ki dopuščajo tudi morebitne razlike v ciljih; 

- obveza, da se povežemo v akciji, ki povezuje starše, učence in šolo. 

 

Hornby (2000) pravi, da lahko govorimo o partnerstvu takrat, ko gre za skupno načrtovanje in 

delitev odgovornosti ter za trajnejše zavzemanje in izvajanje kakšnih dejavnosti. Za 

partnerstvo so po njegovem mnenju značilna dvosmerna komunikacija, vzajemna podpora, 

skupno odločanje in spodbujanje učenja. 

 

Zanimiva je tudi definicija partnerstva, kot jo predstavlja Novak (2009, str. 221): smisel 

partnerstva je v doseganju kakovostnih rešitev z dialogom. Kakovost tako po njegovem 

mnenju postane dogovorna, konsenzualna kategorija. Pomeni skladnost z dogovorom in 

zadovoljstvo uporabnika. V partnerstvu šole in staršev to pomeni skladnost izvedenih učnih 

načrtov tudi s pričakovanji staršev. 

 

Po Christenson in Sheridan (2001) pa pri razmišljanju o družini in šoli kot partnerjih, ne gre 

za iskanje modela ali pristopa, pač pa za obojestransko prizadevanje za dosego skupnega cilja 

– podpreti učenca. Odgovornost za dosego tega cilja nosita tako šola kot tudi družina. Za šolo 

partnerstvo ni aktivnost, ki jo želi uresničiti, pač pa je to tudi drža, stališče (attitude), ki ga 

ima do staršev. 

Zapisala sem že Bastianijevo tezo (1993), da sam koncept partnerstva težko enoznačno 

definiramo. Slednje potrjujejo tudi zgornje definicije partnerstva, saj avtorji za njegovo 

opredelitev uporabljajo različna merila (npr. komunikacija med partnerji, položaj partnerjev v 
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medsebojnem odnosu, način dela, odgovornost, cilj skupnega sodelovanja itd.) oziroma dajejo 

enim merilom večji poudarek kot drugim (npr. Wolfendale za definicijo partnerstva uporabi 

merila, ki se navezujejo na položaj partnerjev v medsebojnem odnosu in na odgovornost, pri 

čemer pa – denimo – izpusti merilo komunikacije oziroma ga v definiciji izrecno ne izpostavi, 

kot to v svoji definiciji stori Drummond). Vse naštete definicije partnerstva med domom in 

šolo, ne glede na uporabljena merila, pa so si podobne v tem, da poudarjajo »skupno delo« 

šole in staršev. »Skupno delo« v takem smislu, da obe strani prispevata vsaka svoj delež 

prizadevanjem, da dosežeta cilj, ki sta si ga zastavili, zanj prevzemata tudi odgovornost, se 

medsebojno poslušata in spoštujeta. Partnerja sta v odnosu enakopravna sodelavca. Sama v 

tem kontekstu pojem enakopravnosti razumem v smislu možnosti staršev, da se tako 

vključujejo v življenje in delo šole, da imajo možnost prispevati svoj delež, da se sliši njihov 

glas, da se upoštevajo njihova mnenja, ideje. Res pa je, da je v vsakdanjem življenju šole 

težko preseči nedvomne razlike med sodelujočimi akterji, ne glede na to, kako zelo si šola 

prizadeva, da bi se starši počutili enakopravni partnerji. Vzemimo primer: ali je mati, ki pride 

k svetovalni delavki na pogovor zaradi učnih težav svojega otroka, v pogovoru res 

enakopravna svetovalni delavki? Menim, da so med njima vedno razlike, bodisi zaradi 

različne etnične pripadnosti, socialnoekonomskega položaja, izobrazbe in podobno. 

Pridružujem se mnenju Šugman Bohinc (2010, str. 61), ki sicer piše o položaju terapevta v 

odnosu do posameznika, ki potrebuje podporo in pomoč, a menim, da lahko to prenesemo 

tudi na sodelovanje staršev s šolo, ko pravi, da stališče in etika udeleženosti ne moreta 

povsem preseči ali ukiniti neenakovrednih odnosov moči med udeleženci, predvsem ne tistih 

hierarhičnih razmerji, s katerimi ljudje že vstopijo v delovni odnos (npr. glede na spol, starost, 

izobrazbo, socialnoekonomski položaj, etničnost, barvo kože, spolno usmerjenost idr.) in ki je 

pod močnim vplivom dejavnikov širšega družbenega in kulturnega okolja. Problem, ki ga 

sama vidim v povezavi z enakopravnostjo, je tudi, da se velikokrat zgodi, da starši in šola 

različno razumejo pomen enakopravnosti; zato bi ga bilo treba tudi v definiciji partnerstva po 

mojem mnenju konkretneje opredeliti. Nemalokrat namreč od šolskih strokovnih delavcev 

slišimo, da se starši preveč vmešavajo v delo šole oziroma v stvari, ki da niso v njihovi 

domeni (npr. v potek pouka, v učne načrte), nekateri starši pa si ravno pri tem želijo imeti 

nekaj več besede oziroma možnosti, da podajo svoje mnenje. Šola je v nekaterih stvareh 

avtonomna in prav je tako (npr. ocenjevanje, potek pouka), vendar je po mojem mnenju tudi v 

tej avtonomnosti treba omogočiti vključevanje staršev (če npr. učenci pišejo test o snovi, ki je 

niso obravnavali pri pouku, morajo imeti starši pravico, da se nad tem pritožijo, pa čeprav je 

sestava testa v domeni učitelja). Ob tem je pomembno tudi zavedanje šole, da je za 
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vzpostavljanje partnerstva s starši predvsem odgovorna prav šola, pri čemer je ponovno treba 

omeniti nujnost reflektiranja medsebojnih pričakovanj (npr. na začetku šolskega leta staršem 

predstaviti način sestave testa in ob tem omeniti, da bo, denimo, vsako pisno preverjanje 

znanja iz predmeta naravoslovje in tehnika vsebovalo tudi eno vprašanje, ki je zgolj posredno 

povezano s predelano snovjo pri pouku, s čimer se želi preveriti otrokovo razumevanje 

kakega pojava, pojma in podobno.). 

 

Glede na to, da avtorji pri definiranju partnerstva med domom in šolo uporabljajo različna 

merila, sem te poskušala združiti v spodnji tabeli, prvič, z namenom, da pokažem, kako 

avtorji opredelijo posamezno merilo, in drugič, da pokažem, na kaj vse mora biti šola 

pozorna. 

 

Tabela 2: Definicije partnerstva po več merilih 

KOMUNIKACIJA  ustvariti prostor za pogajanje 

možnost izraziti nestrinjanje 

poslušanje drug drugega  

NAČIN DELA soustvarjanje rešitev (doseganje kakovostnih rešitev z 

dialogom, obveza, da se starši, učenci in šola povežejo v 

akciji) 

obojestranska opredelitev namena sodelovanja 

medsebojno spoštovanje 

delovanje, ne le govorjenje o določenih zadevah 

vključenost staršev pri odločitvah in njihovih uresničitvah 

podpiranje drug drugega  

ODGOVORNOST prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja 

porazdelitev odgovornosti 

POLOŽAJ PARTNERJEV enakost moči 

enakovrednost znanja 

porazdelitev moči 

CILJ SODELOVANJA obojestranska korist 

skupni cilji, ki dopuščajo tudi morebitne razlike v ciljih 

 

Na kakovost sodelovanja med starši in šolo vpliva veliko dejavnikov. Vzrokov za 

nesodelovanje oziroma slabo sodelovanje obeh strani nikakor ne moremo pripisati zgolj eni 

ali drugi strani, ampak se moramo zavedati, da so oboji odgovorni, kakšen medsebojni odnos 
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bodo razvili. Resman (2009) navaja več vzrokov za slabo sodelovanje tako na eni kot na drugi 

strani. Na strani šole so po njegovem naslednji (prav tam, str. 32): 

- paternalizem in stereotipi, 

- velike razlike (razhajanja) v pričakovanjih, 

- neposlušanje, nepoznavanje in nerazumevanje staršev, družine, socialnega okolja, 

ekonomskega izvora in položaja itd. 

 

Pri starših pa (prav tam, str. 32): 

- nezaupanje v učitelja, svetovalnega delavca in šolo je glavni razlog izogibanja 

sodelovanja, 

- starši se bojijo javnega razkrivanja, sramotenja, očitanja, 

- starši se branijo vdora tujcev v družinske zadeve (družinsko življenje), 

- starši imajo občutek, da so šolski strokovni delavci negativno nastrojeni proti njim, 

- ne poznajo šolskih strokovnih delavcev in posebnosti njihovega dela, 

- vpliv tradicije in lastnih (negativnih) izkušenj, 

- stereotipi (mentaliteta dobrih starih časov), 

- indiferentni ali podcenjujoči odnos do učitelja, šole in otrokovega šolanja, 

- pomanjkanje časa je lahko objektiven ali subjektiven izgovor za izogibanje stikom. 

 

Podobno o možnih ovirah za nesodelovanje med šolo in domom piše tudi Liontos (1992, v 

Kalin idr., 2009, str. 100). Kot ovire pri starših navaja: občutek neuspeha in slabo 

samopodobo; lastni negativen odnos do šole in slabe izkušnje z lastnim šolanjem; občutek, da 

jih šola oziroma učitelji ne spoštujejo in ne sprejemajo kot druge starše; prepričanje, da je 

otrokovo delo v šoli stvar šole; kulturne in jezikovne ovire; socialnoekonomske ali čustvene 

zadrege; logistične težave; pomanjkanje časa; težave z varstvom otrok; težave s prevozom, z 

delovnim časom ipd. Kot ovire pri šoli pa našteva: šola jemlje vključevanje staršev kot 

»neprijetno« obveznost; zmedenost učiteljev glede njihove vloge v odnosu do staršev; 

občutek učiteljev, da niso sposobni sodelovati in delati z družinami v stiski; premalo znanja 

za delo z npr. razvezanimi starši, družinami, kjer se izvaja nasilje, družinami, ki prihajajo iz 

drugega kulturnega in jezikovnega okolja; stereotipi o revnih, marginaliziranih družinah in s 

tem povezana nizka pričakovanja učiteljev do otrok z raznimi težavami; nezanimanje in 

pasivna vloga šole pri vključevanju staršev v dejavnosti šole, da bi se le-ti počutili dobrodošli; 

komunikacija šole s starši se osredotoča na slabe, negativne novice; šola se kaže kot 

nedostopna in vzvišena do staršev; pomanjkanje finančnih sredstev in časa. 
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Resman (2009, str. 33) opozarja, da ima partnerstvo kot ideal sodelovanja med starši in šolo 

teoretično in logično utemeljitev, vendar se lahko izkaže, da njegovo uresničevanje ni vedno 

preprosto. Kot razloge, zakaj je tako, Resman (prav tam) navaja:  

1) Neenakopravnost staršev s položajem šolskega strokovnega delavca. Ker imajo učitelji 

in svetovalni delavci v šoli relativno močnejši položaj, morajo oni narediti prvi korak 

do staršev, da se poskuša vzpostaviti enakopravnost. 

2) Ne glede na to, ali so spomini staršev prijetni ali ne, so bili njihovi otroški (kot 

učencev) odnosi z učitelji vedno neenakopravni (inherentno drugačni, vedno 

podrejeni), in taka narava odnosa ostaja v njih še celo zdaj, ko so odrasli. 

3) Ni starša (niti učenca), ki si ne želi zbližanja z učiteljem, ki si ne bi želel z učiteljem 

imeti dobrih odnosov, ker je usoda otrok v učiteljevih rokah. Resman ob tem izraža 

dvom, če si tega želijo tudi vsi učitelji. 

4) Zbliževanje je proces, ki zahteva odkritost (odprtost), poštenost in medsebojno 

spoštovanje. Če bodo starši začutili, da kdo manipulira z njimi, se bo komunikacija 

prekinila. 

5) Ovire partnerskemu sodelovanju so lahko jezik, razlika v stopnji izobrazbe, razlika v 

družbenoekonomskem položaju in različnost kultur. 

6) Težko je vzpostaviti partnerski odnos s starši, če učitelj ali šolski svetovalni delavec 

govori preveč strokovno. Laže ga bo vzpostaviti, če bo poskušal formalne oblike 

sodelovanja izpeljati čim bolj neformalno. 

 

O vplivu dejavnikov, ki lahko ovirajo uspešno sodelovanje staršev s šolo, pišeta tudi 

Christenson in Sheridan (2001): 

1. Odpor proti naraščajočemu sodelovanju doma in šole. 

2. Predpostavke o drugih, ki temeljijo na določenih etiketah oziroma oznakah. 

3. Stereotipen pogled na ljudi, dogodke, pogoje ali dejanja. 

4. Predpostavka, da morajo starši in učitelji imeti enake vrednote in pričakovanja. 

5. Nezmožnost videti razlike kot vire moči. 

6. Pogled na otroka le skozi en sistem, namesto da bi ob tem upoštevali še okolje, v 

katerem živi. 

7. Pomanjkanje zaupanja v partnerstvo med domom in šolo kot v način za izboljšanje 

šolskega uspeha/razvoja. 

8. Obtožujoč in stigmatizirajoč odnos, ki vpliva na atmosfero sodelovanja med domom 

in šolo. 
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9. Ko pride do konfliktov, prevladuje odnos »zmagam-zgubiš« namesto odnos 

»zmagam-zmagam«. 

10. Nagnjenost k temu, da personaliziramo vedenje, ki povzroča jezo. 

11. Pomanjkanje empatičnega odnosa in pomanjkanje vživljanja v drugega. 

12. Nezmožnost prepoznati pomen vzdrževanja odnosa med domom in šolo. 

 

Resman (2009), Liontos (1992, v Kalin idr., 2009) ter Christenson in Sheridan (2001) so torej 

predstavili vsak svoj pogled na ovire, ki onemogočajo uspešno in učinkovito vključevanje 

staršev v življenje in delo šole. Zaradi boljše preglednosti jih združujem v tabeli 3. 

 

Tabela 3: Ovire za uspešno in učinkovito vključevanje staršev v življenje in delo šole 

OVIRE ZA USPEŠNO IN UČINKOVITO VKLJUČEVANJE STARŠEV V 

ŽIVLJENJE IN DELO ŠOLE 

 NA STRANI STARŠEV NA STRANI ŠOLE 

ORGANIZACIJSKE 

OVIRE 

- pomanjkanje časa 

- logistične težave 

- težave z varstvom otrok 

- težave z delovnim časom 

- pomanjkanje časa 

- pomanjkanje finančnih sredstev 

STRAH - pred javnim razkritjem, 

sramotenjem, očitanjem 

- pred vdorom šolskih strokovnih 

delavcev v družinsko življenje 

 

LASTNI OBČUTKI, 

OSEBNOSTNE 

LASTNOSTI 

- občutek, da so šolski strokovni 

delavci negativno nastrojeni proti 

njim 

- vpliv tradicije in lastnih 

(negativnih) izkušenj 

- občutek neuspeha in slabe 

samopodobe 

- pomanjkanje empatije (vživljanja 

v drugega)  

- občutek, da niso sposobni 

sodelovati ali delati z družinami v 

stiski 

- pomanjkanje empatije (vživljanja v 

drugega) 

NEPOZNAVANJE - stereotipi 

- nepoznavanje šolskih strokovnih 

delavcev in njihovega dela 

- stereotipi 

OVIRE NA RAVNI 

ODNOSA 

- nezaupanje v šolske strokovne 

delavce 

- indiferentni ali podcenjujoči 

odnos do šolskih strokovnih 

delavcev, šole in otrokovega 

šolanja 

- neenakopravnost starša v odnosu 

do šolskih strokovnih delavcev 

- obtožujoči in stigmatizirajoči 

odnos 

- paternalizem 

- vzvišenost oziroma pretirana 

profesionalnost šolskih strokovnih 

delavcev v odnosu do staršev 

- neposlušanje staršev 

- velike razlike (razhajanja) v 

pričakovanjih  

- predpostavka, da morajo imeti 

učitelji in starši enake vrednote in 

pričakovanja (nezmožnost videti 

razlike kot vire moči) 

- obtožujoči in stigmatizirajoči odnos 
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 NA STRANI STARŠEV NA STRANI ŠOLE 

OVIRE NA RAVNI 

KOMUNIKACIJE 

- v konfliktih  odnos zmagam-

izgubiš« namesto »zmagam-

zmagam« 

- osredotočenost komunikacije šole s 

starši na slabe, negativne novice 

- manipulacija s starši 

- v konfliktih odnos »zmagam-

izgubiš« namesto »zmagam-

zmagam« 

OVIRE, 

POVEZANE S 

SOCIALNO-

EKONOMSKIM 

POLOŽAJEM 

DRUŽINE 

- razlike v stopnji izobrazbe 

- razlike v ekonomskem 

(materialnem) položaju 

- različnost kultur 

- jezikovne ovire 

(nerazumevanje/slabo 

razumevanje jezika) 

- razlike v stopnji izobrazbe 

- razlike v ekonomskem 

(materialnem) položaju 

- različnost kultur 

- nepoznavanje in nerazumevanje 

širšega družinskega in socialnega 

okolja, socialno-ekonomskega 

položaja ipd. 

- premalo znanja za delo z 

raznolikimi oblikami družin (npr. 

razvezanimi starši), z družinami, v 

katerih je nasilje, z družinami iz 

drugega kulturnega ali jezikovnega 

okolja itd. 

- neupoštevanje otrokovega širšega 

okolja 

OVIRE, 

POVEZANE Z 

ODNOSOM ŠOLE 

DO 

VKLJUČEVANJA 

STARŠEV 

 - pogled šole na vključevanje staršev 

kot na »neprijetno« obveznost 

- zmedenost učiteljev glede svoje 

vloge v odnosu do staršev 

- nezanimanje ali pasivna vloga šole 

za vključevanje staršev v dejavnosti 

šole 

- pomanjkanje zaupanja v partnerstvo 

med domom in šolo kot v način za 

izboljšanje šolskega uspeha/razvoja 

- nezmožnost prepoznati pomen 

vzdrževanja odnosa med domom in 

šolo 

- odpor pred naraščajočim 

sodelovanjem šole in doma 

 

Na uspešnost odnosa med šolo in domom zelo vplivajo tudi predpostavke, ki jih šola (učitelji 

in strokovni delavci šole) oblikujejo o starših (in obratno). Mostert (1998, v Christenson in 

Sheridan, 2001) je osnoval deset predpostavk, ki lahko večajo ali zavirajo sodelovanje med 

šolo in domom. Predstavljam jih zato, da bi lahko več povedala o sodelovanju med domom in 

šolo, ki omogoča odprtost, spoštovanje in prispevek vseh udeleženih, in hkrati podala enega 

izmed možnih odgovorov na vprašanje »Kako vzpostaviti in vzdrževati partnerski odnos s 

starši«: 

1. Otrokova korist mora biti vedno glavno vodilo sodelovanja šole s starši. Šola lažje 

povabi k starše sodelovanju, če so starši prepričani, da želi šola res sodelovati z njimi 

v korist njihovega otroka. Pomembno je, da šolski strokovni delavci upoštevajo 
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pogled staršev in da jih priznajo kot pomembne sodelavce pri reševanju otrokove 

situacije. 

2. Starši so »strokovnjaki iz izkušenj« in so lahko za šolske strokovne delavce dragocen 

vir (novih) informacij o otroku, za katere še niso vedeli. 

3. Učitelji in drugi strokovni delavci šole morajo razlikovati, kaj vedo o učencu oni in 

kaj starši, kajti ti dve perspektivi lahko sovpadata, lahko pa sta zelo različni. 

4. Učenci ponavadi veliko več časa preživijo zunaj šole kot v njej, zato je pomembno, da 

šolski strokovni delavci jasno razlikujejo vloge in odgovornost vseh udeleženih. 

5. Treba je upoštevati in spoštovati potrebe in položaj vsake posamezne družine. 

6. Učitelji in drugi šolski strokovni delavci so dolžni, če je le mogoče, vključiti družino v 

celoten proces odločanja glede njihovega otroka. Družinski člani, še posebej starši, 

imajo zakonsko in etično pravico, da so obveščeni o morebitnih posledicah kakršne 

koli intervencije, ki se tiče njihovega otroka, in o odgovornostih pred intervencijo, 

med njo in po njej. 

7. Pomembno je, da se šola bori proti stereotipiziranju staršev. Gotovo o družini (še) 

marsičesa ne ve in če želi učencu in njegovi družini zares pomagati, je pomembno, da 

vsako družino vidi kot edinstveno, z vsemi njenimi močmi, slabostmi in lastno 

zgodovino. 

8. Z družino morajo šolski strokovni delavci ravnati spoštljivo, kar pa ne pomeni, da naj 

dovoljujejo agresivnost staršev, njihovo preveliko pasivnost ali družbeno 

nesprejemljivo vedenje. 

9. V odnosu s starši morajo biti šolski strokovni delavci odkriti in jih seznaniti s svojimi 

strokovnimi omejitvami, zakonskimi in etičnimi pooblastili. 

10. Pomembno se je zavedati, da sodelovanje s starši sega od popolnega nesodelovanja na 

eni strani do pretiranega sodelovanja na drugi strani. Vendar kjerkoli se že starši 

nahajajo na tem kontinuumu, je pomembno, da vemo, da obstaja za »to določeno 

mesto« veliko razlogov, ki so šoli pogosto neznanka.  

 

The Education Alliance na univerzi Brown navaja pet načel učinkovitega partnerstva med 

domom in šolo (Holcomb-McCoy, 2007): 

1. Politika šole 

Politika šole mora odsevati odnos, poslanstvo in filozofijo šole in skupnosti. Oblikovati jo je 

treba v sodelovanju s starši. 

2. Vodstvo šole 
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Šolsko osebje mora razumeti, da vodenje šole ne poteka po avtoritarnem modelu, kjer 

ravnatelj odloča o vsem, ampak da gre za vodenje, ki si ga šola deli s starši in skupnostjo, saj 

je le tako mogoče vzpostavi dobro in uspešno sodelovanje. Za dobro partnerstvo med šolo, 

domom in skupnostjo je pomembno, da posameznik, ki ima v skupnosti »sredstva in moč«, 

zagotovi, da bo na razpolago dovolj sredstev za podporo programom, ki omogočajo 

povezovanje šole, doma in skupnosti za izobraževanje in razvoj. 

3. Komunikacija 

Za vzpostavitev in vzdrževanje dobrega odnosa med šolo in domom je pomembna odprta 

komunikacija, sproščen pretok informacij, nič prikrivanja. Starši imajo pravico biti 

seznanjeni, kaj se dogaja z njihovim otrokom v šoli, da bi ga doma lahko lažje podprli. Prav 

tako pa morajo tudi učitelji poznati otrokovo osebnost in njegove učne navade, da bi mu lahko 

v šoli lažje pomagali. 

4. Skupnost 

Pomembno je, da se šola povezuje s skupnostjo in ostaja zanjo odprta. 

5. Evalvacija 

Šole bi morale sistematično vedno znova preverjati svoje cilje, ocenjevati razvoj, 

zadovoljstvo staršev in šole s sodelovanjem, oceniti, kaj so pridobile in kaj bi morale še 

narediti. 

 

Partnerstvo od šole zahteva, da gre staršem naproti, da jim da priložnost, da se počutijo 

enakopravne, slišane in da se med šolo in starši lahko razvije medsebojno zaupanje. Zato je 

nujno, da šola spremeni pogled na odnos s starši (Bastiani, 1993): 

1. Starši se po eni strani premalo zanimajo za šolsko delo svojih otrok, po drugi strani pa 

se preveč vtikajo v odločitve šole, zaradi česar jih šolski strokovni delavci vse 

prepogosto doživljajo kot problem oziroma »nadlogo«, ki jim jemlje čas in energijo za 

delo z otroki. Partnerski odnos zahteva, da se šolski strokovni delavci zavedajo, da 

imajo starši pravice in obveznosti pri šolanju svojih otrok, in imajo vedno v mislih, da 

je šola dolžna sodelovati s starši in da brez njihove aktivne vključenosti in podpore ne 

more preživeti. 

2. V šolah pogosto prevladuje prepričanje, da je sodelovanje med domom in šolo 

večinoma pomembno in nujno le za tiste šolske strokovne delavce, ki delajo z 

mlajšimi otroki ali z otroki s posebnimi potrebami. Šolski strokovni delavci drugo 

sodelovanje s starši jemljejo kot postransko nalogo, ki se tiče zgolj staršev in učiteljev 

oziroma zgolj odnosov med posamezno družino in šolo. Sprememba pogleda na odnos 
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s starši pa zahteva, da šola sodelovanje s starši vidi kot pomembno za vse akterje šole 

in ga postavi v središče izobraževalnega procesa, ne le ko gre za šolanje mlajših otrok 

ali otrok s posebnimi potrebami, saj le to lahko pomembno vpliva na otrokov uspeh 

tako v šoli kot tudi kasneje v življenju. Za vzpostavitev dobrega sodelovanja so po 

mnenju Bastianija (prav tam) odgovorni vsi akterji – učitelji, ravnatelj, svetovalna 

služba, starši in učenci, pomembno pa je tudi, da je sodelovanje zastavljeno širše in se 

ne osredotoči zgolj na odnose med posamezno družino in šolo. 

3. V šolski praksi sodelovanje s starši pogosto ni prednostna naloga šolskih strokovnih 

delavcev, saj se razume kot nekaj samo po sebi umevnega, glede na to, da je vključeno 

že v delovni načrt šole. Prevladuje predpostavka, da je izboljšanje odnosa med domom 

in šolo le stvar razvoja »dobre prakse«, saj se dobrega sodelovanja naučiš v procesu 

pridobivanja delovnih izkušenj, zato dodatno izobraževanje o tem ni potrebno. 

Sprememba odnosa s starši pa zahteva, da se šola zaveda, da je treba v sodelovanje s 

starši vložiti veliko truda, in kljub temu da sodelovanje s starši ni najpomembnejša 

naloga šolskih strokovnih delavcev, je za učinkovito sodelovanje potrebna podpora 

šole kot celote. Šole se morajo zavedati, da se dobro sodelovanje s starši ustvari že na 

samem začetku šolskega leta, zato šolski strokovni delavci potrebujejo o tem stalno 

izobraževanje. 

 

Zanimivo in pomembno bi bilo razmisliti, kaj naj bi izobraževanje za šolske strokovne 

delavce v zvezi s sodelovanjem s starši obsegalo, katere vsebine naj bi zajemalo, kako naj bi 

bilo organizirano in podobno, zato bom o tem nekoliko več napisala kasneje v razpravi. 

 

Če želimo, da bo partnerstvo med šolo in starši zares zaživelo v praksi in ne bo zgolj 

nedosegljivi ideal, je pomembno, da začnejo šole sodelovanje s starši jemati kot pomembno 

nalogo, za katero si je treba močno prizadevati, in da zahteva, kot smo videli, tudi nekatere 

spremembe. Prvi pogoj za razvoj partnerstva s starši pa je, da starši šoli zaupajo. Resman 

(2009) meni, da se bo šola lažje približala staršem in vzpostavila zaupanje, če bo izbrala 

individualni (individualizirani) pristop k staršem in poskušala razumeti njihov konkretni 

položaj, brez posploševanja. Pomembno je tudi, da s starši vzdržuje redne oziroma stalne stike 

in da z njimi ne sodeluje, zgolj ko je z učencem kaj narobe. Resman (prav tam, str. 34) 

opozarja, da starši pogosto poiščejo pot do učitelja in svetovalne službe prav zaradi svoje 

nemoči. Starši morajo vedeti, da so vrata do učitelja ali svetovalnega delavca vedno odprta in 

da lahko stik z njima vzpostavijo kadar koli. Pri tem Resman (prav tam) poudarja tudi pomen 
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pogovora med starši in šolskimi strokovnimi delavci, ki naj temelji na iskanju odlik, virov 

moči učenca, in ne zgolj na poudarjanju šibkih točk. Po njegovem mnenju tak pristop vzbuja 

optimizem, staršem pa vliva voljo za delo z otrokom in sodelovanje z učiteljem in 

svetovalnim delavcem. Novak (2009) ob tem opozarja, da je partnerstvo med domom in šolo 

hkrati tudi priložnost za sporazumno reševanje konfliktov, pri čemer gre za komunikacijske 

odnose »zmagam-zmagaš« in ne za tekmovalni odnos v smislu »zmagam-izgubiš«. 

 

Novak (2009, str. 215) še meni, da je partnerstvo med domom in šolo lahko uspešno, le če: 

- se socialni partnerji drug od drugega učijo demokratičnega argumentiranja (pro et 

contra) in odločanja, 

- presegajo civilizacijske in kulturne dvojnosti (ženske – moški itd.), 

- sodelujejo pri doseganju ciljev šolanja in razvijajo skupni občutek za vrednote, 

- so usmerjeni k reševanju konfliktov, vzgojnih problemov, odpravljanju vzrokov 

neuspešnosti učencev, 

- so usmerjeni k celostnemu, osmišljenemu znanju in učenju (interpretiranju pojavov z 

različnih zornih kotov), 

- pomagajo učencem pri razvijanju pozitivne samopodobe, 

- razvijajo občutek medsebojne povezanosti in pripadnosti na osnovi interakcijske 

komunikacije, 

- oba partnerja delujeta v smeri oblikovanja samonadzora otroka oz. učenca. 

 

Liontos (1992, v Kalin idr., 2009, str. 100) ugotavlja, da je treba ovire, ki onemogočajo 

partnerstvo s starši, na šoli prepoznati, jih sprejeti, razumeti in sistematično odpravljati. 

Slednje omogoča evalvacija dosedanje prakse sodelovanja s starši, s katero se ovrednoti 

lastno ravnanje, spoznavajo se moč in nemoč šole, učinkovitost in neučinkovitost dosedanjega 

dela s starši. To evalvacijo razumem kot pomembno pot do ugotovitve, na kakšen način lahko 

šola vzpostavi, vzdržuje in izboljšuje učinkovito partnerstvo s starši. 

 

2.4.2 Vloga staršev v razmerju do šole 

 

Sodelovanje med domom in šolo včasih opisujemo kot pozitivno, dobro, učinkovito, včasih 

pa imamo občutek, da gre za »problematičen« teren. Včasih se tudi zdi, da so si starši in 

šolski strokovni delavci tujci, ljudje iz dveh različnih regij, ki sicer govorijo isti jezik, vendar 

v različnih narečjih (Christenson in Sheridan, 2001, str. 16). Ne glede na kakovost odnosa pa 
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ta odnos vedno obstaja. Starši so lahko aktivni ali pasivni partnerji šole, lahko podpirajo ali 

zavirajo otrokovo delo in razvoj (Doherty in Peskar, 1992, v Christenson in Sheridan, 2001). 

Več strokovnjakov pa vlogo staršev v razmerju do šole vidi veliko bolj kompleksno in je ne 

omejujejo zgolj na vlogo aktivnih ali pasivnih partnerjev. 

 

Hughes idr. (1994) ugotavljajo, da lahko na starše gledamo kot na (1) »problem«, (2) 

»uporabnike storitev«, ki jih zagotavlja šola, ali (3) partnerje v skupnem prizadevanju za 

vzgojo in izobraževanje otrok. Starši kot »problem« nastopajo takrat, kadar njihovo vedenje 

ali vzgoja otrok doma šoli otežuje, če ne celo onemogoča, da bi bila lahko uspešna pri delu z 

njihovimi otroki. Pričakovanja enih in drugih so si nasprotna ali se celo izključujejo. Včasih je 

dovolj, da na starše gledamo kot na problem, že če se ne zanimajo dovolj za otrokov napredek 

ali težave, ki jih ima v šoli. Po drugi strani pa Hughes (prav tam) navaja izsek iz intervjuja z 

Dame Mary Warnock, ki je bila ravnateljica Oxford High School in predsednica odbora za 

otroke s posebnimi potrebami: meni, da na starše gledamo kot na problem, ne samo ko se 

premalo zanimajo za otrokovo delo v šoli, ampak tudi ko se preveč vtikajo v otrokovo 

izobraževanje in v delo šole. Pogled na starše kot na uporabnike storitev, ki jih zagotavlja 

šola, izhaja iz predpostavke, da bo šola najučinkoviteje funkcionirala, če bo delovala v skladu 

z logiko tržne ekonomije. Kot pišejo Hughes idr. (prav tam), so kritiki britanskega šolskega 

sistema konec sedemdesetih in v osemdesetih letih za upad izobrazbenega standarda krivili 

prav dejstvo, da šole ne delujejo po načelih tržne logike. Starši morajo imeti več možnosti 

izbire, šole pa dovolj poguma, da medsebojno tekmujejo za to, da si pridobijo starše. 

Partnerski odnos med domom in šolo je alternativa in nekoliko pozitivnejša percepcija staršev 

z vidika šole. Avtorji (prav tam) navajajo, da se lahko partnerstvo med domom in šolo 

udejanja v dveh oblikah: po eni strani v kot sodelovanje med starši in šolo na kurikularni 

ravni (pri doseganju učnih ciljev), po drugi strani pa so lahko starši partnerji šoli na ravni 

upravljanja in vodenja institucije (skozi sodelovanje v upravnih organih šole). 

 

Cunningham in Davis (1991, v Ličen, 2003, str. 17-18) sodelovanje šole s starši razdelita v tri 

modele: 

1. Model ekspertov 

Šola (učitelji ali drugi strokovni delavci) ima mesto eksperta, ki obvladuje situacijo in odloča. 

Starši dobijo le toliko informacij, kot šola meni, da jih potrebujejo. Izločeni so iz dogajanja v 

šoli, podobno kot so bili še nedavno izločeni iz bolniških sob svojih otrok, da ne bi motili 

poteka zdravljenja, obiski pa so bili strogo časovno omejeni. Starši so v šolah, ki delujejo po 
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omenjenem modelu, še prepogosto v »čakalnicah«. Lahko bi se vprašali, kdo se boji staršev v 

šoli in zakaj se starši bojijo šole. Komunikacija pri ekspertnem modelu poteka takole: 

»Gospa, tega mogoče ne razumete, ampak storite tako, kot vam svetujemo, ker koristi vašemu 

otroku.« Starši izpolnjujejo naročila in ne poskušajo razumeti, zakaj morajo ravnati tako, kot 

jim je bilo naročeno. 

 

2. Model prenosnikov 

V modelu prenosa znanja je šola še vedno v vlogi eksperta, vendar staršem priznava prednost 

pri poznavanju otrok. Zato si šola prizadeva del svojega znanja prenesti na starše, ki bi ga 

tako oplemenitili, da bi bilo kar najbolj učinkovito za njihove otroke. Komunikacija je v tem 

modelu učinkovita, konstruktivna, ustvarja zaupanje, spoštovanje, vzajemno sodelovanje med 

starši in šolo; zato je otrok v šoli in doma obravnavan kot osebnost. Starši in učitelji 

usklajujejo delo, zato je manj možnosti za nesporazume. Prva nevarnost tega modela pa je, da 

ne zaznava heterogenosti družinskega življenja in da vsem staršem ponuja isto, druga pa, da 

šola včasih preveč pričakuje od staršev in s svojimi navodili povzroči, da starši zaradi 

preobremenjenosti »pregorijo«. 

 

3. Model uporabnikov ali partnerski model 

V tem modelu šola gleda na starše kot na uporabnike storitev, ki imajo pravico odločati in 

izbirati, kaj je zanje najprimernejše, saj najbolje poznajo svojo situacijo. Zagotoviti je treba le 

dovolj možnosti, med katerimi lahko starši izbirajo. Med šolo in starši vlada enakovreden 

odnos. Pretok informacij je sproščen in dvosmeren, odnosi sprejemanja so vzpostavljeni. 

Slabost tega modela se pokaže, ko starši pričakujejo nezmotljive učitelje, kajti kakovost tega 

modela se kaže v dialogu, v katerem starši in šola odkrivajo drug drugega. Starši, učitelji in 

drugi šolski strokovni delavci so najprej ljudje, za dobro sodelovanje se morajo prilagajati 

drug drugemu. Ključne teme so pogovarjanje, srečevanje, skupno reševanje problemov, kar 

pa zahteva od staršev, učiteljev in drugih šolskih strokovnih delavcev precej časa (npr. 

pogovorne ure niso le enkrat tedensko, ko ima učitelj prosto uro v svojem urniku, ampak 

popoldan, ko imajo čas starši) (Ličen, 2003, str. 17–18). 

 

Zanimivo, da Cunningham in Davis (1991, v Ličen, 2003) v tretjem modelu sodelovanja 

staršev s šolo enačita starše kot uporabnike storitev in kot partnerje. Osebno mi je bližje ideja 

Hughesa idr. (1994), ki starše ločijo na uporabnike storitev in na partnerje s šolo. Starše v 

vlogi uporabnikov razumem kot tiste akterje v šolski skupnosti, ki izbirajo storitve iz šolske 
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ponudbe, oblikovane na podlagi ekspertne ocene šole, kaj starši potrebujejo. Starši imajo 

pasivno vlogo, saj pri oblikovanju ponudbe ne sodelujejo s šolskimi strokovnimi delavci. 

Starši kot partnerji šole pa so po moje akterji, ki v odnosu do šole zavzemajo aktivno vlogo – 

skupaj s šolskimi strokovnimi delavci soustvarjajo storitve šole na podlagi dogovorne ocene 

svojih potreb. 

 

Munn (1993) pa staršem pripisuje tri pomembne vloge, ki jih lahko zasedejo v razmerju do 

šole, katero obiskuje njihov otrok. O starših govori kot o strankah (customers), kot 

upraviteljih oziroma članih šolskih odborov (managers) in o starših kot partnerjih (partners). 

 

Epstein (1995, v Christenson in Sheridan, 2001), ki je razvila koncept partnerstva med šolo, 

družino in lokalno skupnostjo, pravi, da lahko le s partnerstvom zajamemo prekrivajoče se 

sfere vplivanja. Kjer to ločujejo, so že na napačni poti, ker se izgubi skupna odgovornost za 

otroka in njegov razvoj. 

Epstein (prav tam) navaja šest načinov sodelovanja med domom in šolo, ki poudarijo razne 

načine povezanosti staršev in šole: 

1. Starševstvo (parenting) – gre za tako pomoč družinam, da znajo bolje podpreti svoje 

otroke, razumeti njihov razvoj in vzpostaviti pogoje za pomoč pri učenju doma. 

2. Komunikacija (communicating) – gre za vzpostavitev učinkovite dvosmerne 

komunikacije med šolo in domom. 

3. Prostovoljstvo (volunteering) – gre za prizadevanje šole za krepitev, usposabljanje in 

načrtovanje dejavnosti za družine, ki s šolo sodelujejo pri podpori učencem in šolskim 

programom. 

4. Učenje doma (enhancing learning at home) – učitelji oblikujejo domače naloge v 

sodelovanju s starši, tako da lažje pomagajo svojim otrokom pri domačem učnem 

delu. 

5. Sprejemanje odločitev (decision making) – starši so vključeni v sprejemanje raznih 

odločitev, npr. o otrokovem šolanju, o politiki šole. 

6. Sodelovanje z lokalno skupnostjo (collaborating with the community) – gre za 

usklajevanje, koordiniranje sredstev in dejavnosti med družino, učenci in šolo, da bi se 

izobraževanje izboljšalo. 

 

Če izhajamo iz navedenih teoretičnih predpostavk o partnerstvu med domom in šolo, je jasno, 

da gre za zelo širok koncept, o katerem je lažje govoriti, kot pa ga uresničiti v vsakdanji šolski 
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praksi. Partnerstvo med domom in šolo je nedvomno odnos med dvema institucijama, za 

uspešnost odnosa pa je potrebnega veliko truda. Prav tako potrebuje šola tudi nekatere 

paradigmatske spremembe (sodelovanje s starši mora postati ena izmed poglavitnih nalog 

šole, v prizadevanje za uspešno sodelovanje s starši mora vključiti vse akterje v šolski 

skupnosti, oblikovati vzvode, ki bodo tako sodelovanje omogočili – s pomočjo evalvacije 

sodelovanja, izobraževanja šolskih strokovnih delavcev o sodelovanju s starši itd.). Številni 

strokovnjaki poudarjajo, da so starši pomembni sodelavci šole, navajajo prednosti uspešnega 

sodelovanja (npr. boljši učni uspeh otroka), opozarjajo, da je uspešnost šole zelo odvisna 

prav od sodelovanja s starši in podobno. Ovire, ki manjšajo učinkovito partnerstvo šole s 

starši, so zelo raznolike (pomanjkanje časa, jezikovne in kulturne ovire, družbenoekonomske 

zadrege staršev, strah staršev pred učitelji in obratno – strah učiteljev pred starši itd.) in jih 

ne gre pripisati zgolj eni ali drugi strani. Ne dvomim, da se šole zavedajo pomena 

sodelovanja s starši, menim pa, da mora šolska politika sodelovanju s starši dodeliti tako 

vlogo, da bodo kljub obilici dela šole uspešne in bodo imeli od sodelovanja korist vsi akterji v 

šolski skupnosti (učenci, njihovi starši, učitelji in drugi šolski strokovni delavci). 

 

2.4.3 Oblike sodelovanja oziroma vključevanja staršev 

 

Že v uvodu sem zapisala, da poteka sodelovanje med domom in šolo na več ravneh in ga ne 

moremo zaobjeti z eno samo besedo. Starši in šola se v časovnih obdobjih povezujejo na zelo 

raznolike načine in z raznimi akterji – z razrednikom, učitelji, svetovalnimi delavci, 

ravnateljem. Lahko sodelujejo le z enim izmed njih, lahko z vsemi ali več skupaj. Vendar ne 

glede na vse te možnosti v osnovi razlikujemo formalne in neformalne oblike sodelovanja 

med domom in šolo. Vse so lahko dobra priložnost za vzpostavitev in razvijanje partnerstva. 

Resman (1992a, str. 138) meni, da je šola zainteresirana za razvijanje partnerskih odnosov s 

starši in motivirana za skupno sodelovanje, če le ima dovolj jasno opredeljene cilje in obenem 

tudi dovolj avtonomnosti. Želja po sodelovanju presega vzpostavitev zgolj individualnih 

stikov. Jasno izraženi cilji, kaj želi šola s sodelovanjem s starši doseči, so pomemben korak k 

vzpostavitvi sodelovanja. Menim, da mora imeti šola natančno predstavo, kaj želi s 

sodelovanjem doseči. Šele tako bo šola lahko ovrednotila, ali je bil cilj sodelovanja dosežen, 

kako je bil dosežen, kaj so bile prednosti in kaj slabosti sodelovanja in podobno. Ravno tu 

vidim priložnost za izboljšanje in nadgradnjo nadaljnjega sodelovanja s starši. Prav tako pa je 

preseganje individualnih stikov dobra priložnost, da se šola še na drugačen način poveže s 

starši – npr. z neformalnimi srečanji, kot so dnevi odprtih vrat, skupni pikniki, kjer lahko 
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starši bolj sproščeno in manj obremenjeno komunicirajo s šolskimi strokovnimi delavci, pa 

tudi s formalnimi srečanji (npr. predavanja za starše, roditeljski sestanki), kjer starši lahko 

podajajo svoja mnenja, predloge itd. Seveda ostaja vprašanje, kako zagotoviti, da bodo starši 

tudi res dobili besedo in bodo slišani. 

 

Intihar in Kepec (2002) med formalne oblike sodelovanja šole s starši uvrščata predvsem tiste, 

ki so predpisane in jih opredeljuje zakonodaja. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja navaja roditeljske sestanke in govorilne ure, svet staršev, svet šole in druge 

oblike sodelovanja, ki pa jih natančneje ne poimenuje. 

 

Neformalne oblike sodelovanja šole s starši Intihar (1998, v Intihar in Kepec, 2002, str. 122) 

imenuje vse tiste oblike, ki so se razvile in se razvijajo v zadnjih letih kot posledica večje 

odprtosti šole do staršev (družine). Neformalne oblike dela s starši so načrtovane bolj 

sproščeno in staršem nudijo priložnost, da aktivno, neposredno doživijo razne dejavnosti in 

vzdušje v razredu (šoli), se med seboj spoznajo, povežejo in si med seboj pomagajo. Tako se 

med šolskimi strokovnimi delavci, starši in učenci gradi most spoštovanja, zaupanja in 

sodelovanja. Kepec (prav tam) pravi, da so oblike neformalnega sodelovanja lažja pot do 

sproščenega in partnerskega odnosa med domom in šolo in da neformalno sodelovanje ne 

pomeni, da izvajalci nimajo natančno opredeljenih namenov in ciljev. Vsako, še tako 

neformalno sodelovanje s starši, zahteva od vseh udeležencev, da so v procesu sodelovanja 

dejavni. Med najpogostejšimi oblikami neformalnega sodelovanja s starši so dan odprtih vrat 

šole, sodelovanje staršev na razstavah in šolskih prireditvah, vključevanje staršev v projekte, 

sodelovanje in pomoč staršev v delovnih in zbiralnih akcijah, obiski staršev pri pouku, dnevi 

skupnih dejavnosti, svetovanje staršem za boljšo pomoč otroku doma. 

 

Predstavljam le tiste formalne in neformalne oblike sodelovanja staršev s šolo, za katere sem 

preverjala, kako pogosto se jih starši udeležujejo, in tiste, ki so jih v moji raziskavi izpostavili 

starši sami:  

1) Govorilne ure 

So oblika individualnega pogovora; sodijo med najpogostejše oblike sodelovanja med starši, 

razredniki in drugimi učitelji. Osrednji del pogovora je informativne narave, osrednja tema pa 

je seveda učenec. Ponavadi gre za podajanje informacij staršem o učenčevem učno-vzgojnem 

uspehu, o njegovih posebnostih in lastnostih, nemalokrat pa starši pričakujejo tudi strokovne 

nasvete, kako ravnati ob kakšnih učnih ali vzgojnih težavah njihovega otroka. V zadnjem času 
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se tudi pri nas vse bolj uveljavljajo t.i. »govorilne ure v troje« (učenec – učitelj – starši), kjer 

vsi skupaj načrtujejo nadaljnje delo in učenje (prav tam). Tej obliki lahko pridružimo tudi 

sodelovanje staršev s šolo na povabilo razrednika ali svetovalnega delavca zaradi otrokovih 

učnih ali vedenjskih težav. 

 

2) Roditeljski sestanek 

Je oblika sodelovanja, ki je ponavadi namenjena skupini staršev določenega razreda ali 

oddelka razreda. Število roditeljskih sestankov ni predpisano, pogosto pa so v enem šolskem 

letu trije za vsak razred ali oddelek. Na njem se razrednik s starši pogovarja o učno-vzgojni 

problematiki razreda na splošno, jim predaja za razred pomembne splošne informacije, se z 

njimi dogovarja o akcijah in dejavnostih, namenjen pa je tudi izobraževanju staršev za 

kakovostno vzgojo otrok. Poznamo pa tudi množične roditeljske sestanke za več oddelkov in 

razredov hkrati; namenjeni so predvsem obravnavi teme, ki je značilna za vse paralelke 

razredov, za razredno ali predmetno stopnjo (npr. predstavitve in informacije o šoli v naravi, o 

taborih, o poklicnem usmerjanju, o sodelovanju v raznih projektih) (Intihar in Kepec, 2002).  

 

3) Svet šole in svet staršev 

Svet staršev v javni šoli se – po 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007) – oblikuje z namenom organiziranega 

uresničevanja interesa staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega 

predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev 

opravi ravnatelj. Svet staršev: 

- predlaga nadstandardne programe, 

- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

- daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, 

- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 

- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 

- voli predstavnike v svet šole, 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

Isti zakon v 46. in 48. členu opredeljuje tudi svet šole, ki ga sestavljajo trije predstavniki 

ustanovitelja, trije predstavniki delavcev šole in trije predstavniki staršev. Svet javne šole 

imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in 

poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, 
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obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi 

s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev 

iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, 

reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, 

določene z zakonom in aktom o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 16/2007). 

 

4) Telefonsko sodelovanje in sodelovanje po internetu 

Pri telefonskem sodelovanju gre za individualno komuniciranje med domom in šolo, npr. za 

obveščanje staršev o morebitni nezgodi ali poškodbi, nenadni bolezni njihovega otroka,  za 

povabilo na pogovor zaradi otrokovih težav (vedenjskih, učnih itd.) in podobno. Sodelovanje 

med domom in šolo po internetu postaja v vse bolj aktualno in tudi starši si ga želijo vse več. 

Je lahko individualno (npr. po e-pošti) ali skupinsko (npr. obvestila na spletni strani šole). 

 

5) Predavanja za starše ali delavnice za starše 

V vsakdanji šolski praksi potekajo predavanja ali delavnice za starše v okviru šole za starše 

ali pa jih šole organizirajo samostojno (npr. zaradi potreb v kakem razredu svetovalna služba 

ali učitelj sam ali ob pomoči zunanjih izvajalcev opravi predavanje/delavnico za starše, lahko 

samostojno ali v okviru roditeljskega sestanka). Predavanja ali delavnice za starše so 

namenjeni seznanitvi staršev oziroma pogovoru s starši o temah, ki so aktualne za otroke in 

mladostnike (npr. nasilje v šoli, droge, oblikovanje samopodobe ipd.). 

 

6) Dnevi odprtih vrat, šolske prireditve in predstave, vključevanje v projekte, 

sodelovanje v delovnih in zbiralnih akcijah 

Dan odprtih vrat (šole) je v naši šolski praksi najpogostejša neformalna oblika sodelovanja 

šole s starši (Pšunder, 1998). Osnovni cilj je staršem omogočiti neposredno izkušnjo o 

šolskem delu svojega otroka. Starši so pri sodelovanju lahko bolj ali manj dejavni, lahko so 

samo opazovalci in spremljevalci dejavnosti svojega otroka, lahko pa se v dejavnosti 

vključujejo bolj aktivno, samoiniciativno in prostovoljno (prav tam). Dejavnost dneva odprtih 

vrat ni omejena zgolj na vpogled v pouk, ampak se kot dejavnost lahko izvaja katera koli 

druga neformalna oblika sodelovanja, npr. razstave ali šolske prireditve, predstavitve 

projektov, dejavnosti v okviru naravoslovnih, kulturnih, tehniških in športnih dni, interesnih 

dejavnosti ipd. Obenem so dnevi odprtih vrat tudi priložnost za neformalne pogovore z vsemi 

delavci šole (Intihar in Kepec, 2002). Šolske prireditve in predstave pa so lahko organizirane 

tudi zunaj dneva odprtih vrat šole; ponavadi so vezane na praznike. Njihov namen je, da se 
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šola pokaže širši javnosti. Intihar in Kepec (2002) menita, da so šolske prireditve in razstave, 

šolski projekti in sodelovanje v delovnih in zbiralnih akcijah lahko priložnost za aktivno 

vključevanje staršev v delo šole. Starši namreč lahko k načrtovanju in izvedbi prispevajo 

svoje ideje in tako postanejo pomembni sodelavci šole. 

 

V teoretičnem delu sem predstavila temeljne koncepte in teoretične vsebine, pomembne za 

lažje razumevanje partnerstva med domom in šolo. Spremembe, ki smo jim priča v 

postmoderni družbi, zadevajo tudi dva, za otroka najpomembnejša sistema – družino in šolo. 

Vendar ne glede na vse spremembe družina še vedno ostaja otrokova pomembna podporna 

mreža, šola pa pomemben varovalni dejavnik pred raznimi ogrožajočimi vplivi. Glede na 

raznolike možnosti za sodelovanje s starši lahko šola deluje varovalno tudi tako, da z njimi 

uspešno sodeluje – da z njimi vzpostavi partnerski odnos, ki omogoči pogovor, soustvarjanje 

rešitev ob nastalih težavah, sprejemanje in upoštevanje mnenj ipd. Tako lahko pomembno 

prispeva k zmanjševanju ali odpravljanju ovir, ki onemogočajo učinkovito vključevanje 

staršev v življenje in delo šole. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

Metodologijo, uporabljeno v tem magistrskem delu, zaradi kompleksnosti raziskave in lažje 

preglednosti najprej kratko predstavljam v tabeli 4, kasneje pa posamezne razdelke še 

podrobneje opišem.    

 

Tabela 4: Načrt raziskave 

 I. DEL RAZISKAVE II. DEL RAZISKAVE 

NAMEN Oblikovati smernice za boljše partnersko sodelovanje med domom in šolo. 

CILJ Raziskati mnenja staršev: 

- ali obstaja partnerski odnos med 

domom in šolo v osnovnih šolah 

- glavni razlogi in ovire za sodelovanje 

staršev s šolo 

- dosedanji primeri, izkušnje dobre 

prakse partnerskega sodelovanja 

- predlogi za izboljšanje tovrstnega 

sodelovanja 

Raziskati možen prispevek šolske 

svetovalne službe in vodstva šole 

k razvoju ali izboljšanju 

partnerskega odnosa 

VRSTA 

RAZISKAVE 

Kombinirana kvantitativna in 

kvalitativna ter eksplorativno-

deskriptivna 

Kvalitativna 

RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 

1. Ali starši menijo, da obstaja partnerski 

odnos med domom in šolo? 

2. Ali se nekateri dejavniki (npr. stopnja 

izobrazbe staršev, njihova narodna 

pripadnost, oblika družine, v kateri 

živijo, ipd.) povezujejo z možnostjo 

partnerstva med domom in šolo? 

 

1. Kako se šolska svetovalna 

služba in vodstvo šole 

vključujeta na področje 

sodelovanja s starši? 

2. Kako šolska svetovalna služba 

in vodstvo šole vidita partnersko 

sodelovanje med domom in šolo? 

3. Kaj in kako lahko šolska 

svetovalna služba in vodstvo šole 

prispevata k razvoju in 

izboljšanju partnerskega 

sodelovanja med domom in šolo?  

RAZISKOVALNE 

HIPOTEZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvo raziskovalno vprašanje: 

H1: Tisti starši, ki s šolo najpogosteje 

sodelujejo na govorilnih urah, kot glavni 

razlog za svoje sodelovanje s šolo 

navajajo zanimanje za šolski uspeh 

svojega otroka. 

H2: Tisti starši, ki menijo, da so partnerji 

šole, dajejo sodelovanju staršev s šolo 

večji pomen kot starši, ki se ne doživljajo 

kot partnerji šole. 

H3: Za starše je največja ovira za 

sodelovanje s šolo njihov slabši 

družbenoekonomski status (z vidika 

materialnih pogojev in pripadnosti 

narodnim manjšinam): 

- H3a: Za starše je največja ovira za 

sodelovanje s šolo podpovprečno  
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 I. DEL RAZISKAVE II. DEL RAZISKAVE 

RAZISKOVALNE 

HIPOTEZE 

finančno stanje družine. 

- H3b: Za starše je največja ovira za 

sodelovanje s  šolo njihova pripadnost 

narodnostni manjšini. 

H4: Tisti starši, ki menijo, da so partnerji 

šole, se bolj strinjajo s trditvami, ki 

opisujejo značilnosti partnerstva, kot tisti 

starši, ki menijo, da niso partnerji šole. 

H5: Manj kot polovica staršev meni, da 

so partnerji šole. 

H6: Manj kot polovica staršev meni, da 

lahko šolska svetovalna služba prispeva k 

boljšemu sodelovanju staršev s šolo. 

H7: Več kot polovica staršev meni, da 

lahko ravnatelj prispeva k boljšemu 

sodelovanju staršev s šolo. 

Drugo raziskovalno vprašanje: 

H1: Tiste matere, ki imajo 

osnovnošolsko stopnjo izobrazbe, so se 

same v manjši meri opredelile za 

partnerje šole (ali so se tako opredelili 

njihovi partnerji) kot tiste matere, ki 

imajo poklicno stopnjo izobrazbe ali več.   
H2: Tisti očetje, ki imajo osnovnošolsko 

stopnjo izobrazbe, so se sami v manjši 

meri opredelili za partnerje šole (ali so se 

tako opredelile njihove partnerke) kot 

tisti očetje, ki imajo poklicno stopnjo 

izobrazbe ali več.   

H3: Tisti starši, ki živijo s 

partnerjem/partnerko in otrokom/otroki, 

se pogosteje vidijo kot partnerji šole, kot 

tisti starši, ki živijo sami z 

otrokom/otroki. 

H4: Tisti starši, katerih otrok je imel v 

preteklem šolskem letu dober ali zelo 

dober splošni učni uspeh, se imajo 

pogosteje za partnerja šole kot tisti starši, 

katerih otrok je imel zelo slab, slab ali 

povprečen uspeh. 

H5: Tisti starši, ki po narodnosti niso 

Slovenci, se redkeje vidijo kot partnerji 

šole kot tisti starši, ki so sami ali njihov 

partner/partnerka po narodnosti Slovenci. 

H6: Tisti starši, ki imajo enega ali dva 

otroka, se pogosteje vidijo kot partnerji 

šole kot tisti starši, ki imajo tri ali več 

otrok.  

 

TEHNIKA 

ZBIRANJA 

PODATKOV 

Anketa Intervju 

POPULACIJA Starši učencev III. triade (7., 8. in 9. 

razred), ki so bili v šolskem letu 

2008/2009 vpisani na štiri osnovne šole  

Štiri šolske svetovalne delavke in 

štiri ravnateljice iz istih OŠ.  
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 I. DEL RAZISKAVE II. DEL RAZISKAVE 

POPULACIJA na območju Mestne občine Ljubljana 

(MOL). 
 

VZOREC Neslučajnostni priložnostni Neslučajnostni namenski 

STATISTIČNE 

ANALIZE 

Računalniški statistični program SPSS 

10.0. 

Metoda kvalitativne analize 

Metoda kvalitativne analize 

STATISTIČNE 

OBDELAVE 

Deskriptivna analiza: aritmetična sredina, 

mediana, frekvenca, odstotki. 

Korelacijska analiza: povezanost med 

spremenljivkami (2. raziskovalno 

vprašanje) 

Hipoteze: z-preizkus, t-test, hi- kvadrat 

test in Kullbackov preizkus. 

Glede na predmet raziskave sem 

podčrtala relevantne dele 

besedila, jih kodirala in vsaki 

izbrani enoti pripisala pojem. 

Nato sem izjave združila v 

skupine po skupnih kodah in 

množico dobljenih pojmov 

povezala v smiselne nadrejene 

kategorije.  

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Raziskava je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu raziskave, ki je kombinirani 

kvantitativno-kvalitativni, nameravam raziskati mnenja staršev, ali obstaja partnerski odnos 

med domom in šolo v osnovnih šolah, glavne razloge in ovire za sodelovanje staršev s šolo, 

dosedanje primere dobre prakse partnerskega sodelovanja in predloge za izboljšanje 

tovrstnega sodelovanja. Ta del raziskave bom v drugem delu raziskave nadgradila s 

kvalitativno študijo, katere cilj je proučiti možen prispevek šolske svetovalne službe (v 

nadaljevanju ŠSS) in vodstva šole k razvoju ali izboljšanju partnerskega odnosa. Na podlagi 

ugotovitev, pridobljenih z raziskavo, in na podlagi teoretičnih izhodišč nameravam oblikovati 

smernice za boljše partnersko sodelovanje med domom in šolo. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila v magistrskem delu, so:   

- RV1: Ali starši menijo, da obstaja partnerski odnos med domom in šolo? – Tehnika 

zbiranja podatkov je anketa. 

- RV2: Ali se določeni dejavniki (npr. stopnja izobrazbe staršev, njihova narodna 

pripadnost, oblika družine, v kateri živijo ipd.) povezujejo z možnostjo partnerstva 

med domom in šolo? - Tehnika zbiranja podatkov je anketa. 

- RV3: Kako se ŠSS in vodstvo šole vključujeta v področje sodelovanja s starši? - 

Tehnika zbiranja podatkov je intervju. 
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- RV4: Kako ŠSS in vodstvo šole vidita partnersko sodelovanje med domom in šolo? - 

Tehnika zbiranja podatkov je intervju.  

- RV5: Kaj in kako lahko ŠSS in vodstvo šole prispevata k razvoju in izboljšanju 

partnerskega sodelovanja med domom in šolo? - Tehnika zbiranja podatkov je 

intervju.  

 

3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

Na prvo raziskovalno vprašanje bom poskusila odgovoriti s pomočjo delovnih hipotez, ki sem 

si jih postavila v prvem delu raziskave in ki se nanašajo na empirični raziskovalni vzorec: 

 

- H1: Tisti starši, ki s šolo najpogosteje sodelujejo na govorilnih urah, kot glavni razlog 

za svoje sodelovanje s šolo navajajo zanimanje za šolski uspeh svojega otroka. 

- H2: Tisti starši, ki menijo, da so partnerji šole, dajejo sodelovanju staršev s šolo večji 

pomen kot starši, ki se ne doživljajo kot partnerji šole. 

- H3: Za starše je največja ovira za sodelovanje s šolo njihov slabši družbenoekonomski 

status (z vidika materialnih pogojev in pripadnosti narodnim manjšinam). 

H3a: Za starše je največja ovira za sodelovanje s šolo podpovprečno finančno stanje 

družine. 

H3b: Za starše je največja ovira za sodelovanje s šolo njihova pripadnost narodnostni 

manjšini. 

- H4: Tisti starši, ki menijo, da so partnerji šole, se bolj strinjajo s trditvami, ki 

opisujejo značilnosti partnerstva, kot tisti starši, ki menijo, da niso partnerji šole. 

- H5: Manj kot polovica staršev meni, da so partnerji šole. 

- H6: Manj kot polovica staršev meni, da lahko ŠSS prispeva k boljšemu sodelovanju 

staršev s šolo. 

- H7: Več kot polovica staršev meni, da lahko ravnatelj prispeva k boljšemu 

sodelovanju staršev s šolo. 

 

Na drugo raziskovalno vprašanje pa bom poskušala odgovoriti s pomočjo delovnih hipotez, ki 

so podrobneje predstavljene v poglavju 4.1.2.  
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3.4 VRSTA RAZISKAVE 

 

Raziskava je sestavljena iz dveh delov. Prvi del raziskave je kombinirano kvantitativno-

kvalitativni, in sicer eksplorativno-deskriptivni. Opravila sem ga z anketnim vprašalnikom na 

vzorcu staršev učencev III. triade na štirih izbranih osnovnih šolah na območju Mestne občine 

Ljubljana (MOL). Drugi del je kvalitativna raziskava, opravljena z intervjuji s štirimi 

svetovalnimi delavkami in štirimi ravnateljicami na istih osnovnih šolah. 

 

3.5 POPULACIJA IN VZOREC 

 

Populacijo v prvem delu raziskave predstavljajo starši učencev III. triade (7., 8. in 9. razred), 

ki so bili v šolskem letu 2008/2009 vpisani na štiri osnovne šole na območju MOL. Vzorec je 

neslučajnostni priložnostni. Izmed 46 ljubljanskih osnovnih šol sem izbrala tiste 4 osnovne 

šole, s katerimi sem v preteklosti že sodelovala in ki so bile pripravljene sodelovati v moji 

raziskavi. Med starše sem razdelila 700 vprašalnikov; vrnjenih sem jih dobila 230, med njimi 

214 veljavnih. Odzvalo se je torej 30,57% staršev.    

Populacijo v drugem delu raziskave predstavljajo štiri svetovalne delavke in štiri ravnateljice 

iz istih osnovnih šol, s katerimi sem opravila intervjuje. Vzorec je neslučajnostni namenski.   

 

3.5.1 Predstavitev vzorca iz prvega dela raziskave  

 

Tabela 5: Stopnja izobrazbe staršev  

Stopnja izobrazbe Matere Očeta 

 Frekvenca Odstotek Frekvenca Odstotek 

Nedokončana osnovna šola 0 0,0 0 0 

Osnovna  10 4,7 8 3,9 

Poklicna 17 8,0 26 12,7 

Srednja  64 30,0 72 35,3 

Višja/visoka 90 42,3 72 35,3 

Specializacija/magisterij/doktorat 32 15,0 26 12,7 

Skupaj 213 100,0 204 100,0 

 

Kot je razvidno iz tabele 5, ima največ staršev, ki so sodelovali v anketi, in njihovi 

partnerji/partnerke v povprečju višjo oziroma visoko (42,3 % mater in 35,3 % očetov) ali 

srednjo stopnjo izobrazbe (30,0 % mater in 35,3 % očetov). Sledijo starši, ki imajo 

specializacijo/magisterij/doktorat (15,0 % mater in 12,7 % očetov). Najmanj staršev oz. 
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partnerjev/partnerk ima poklicno (8,0 % mater in 12,7 % očetov) in osnovno (4,7 % mater in 

3,9 % očetov) stopnjo izobrazbe; nihče od sodelujočih ni imel nedokončane osnovne šole. 

 

Tabela 6: Oblika družine, v kateri starši in otroci živijo  

 Frekvenca Odstotek 

Živim sam/a z otrokom/otroki 26 12,3 

Živim s partnerjem/partnerko in otrokom/otroki 186 87,7 

Skupaj 212 100,0 

 

Največ staršev živi s partnerjem/partnerko in otrokom/otroki (87,7 %); 12,3 % staršev živi 

samih z otrokom/otroki. 

 

Tabela 7: Število otrok v družini 

Število otrok Frekvenca Odstotek  

1 43 20,2 

2 128 60,1 

3 36 16,9 

4 4 1,9 

5 1 0,5 

6 1 0,5 

7 in več 0 0,0 

Skupaj 213 100,0 

 

Največ staršev (60,1 %), ki so sodelovali v anketi, ima v povprečju dva otroka, sledijo starši s 

po enim otrokom (20,2 %) in tremi otroki (16,9 %). Najmanj (2,9 %) jih ima štiri ali več. 

 

Tabela 8: Narodnost staršev 

Narodnost družine Frekvenca Odstotek 

Oba starša Slovenca 164 77,4 

Eden od staršev Neslovenec 21 9,9 

Oba starša Neslovenca 27 12,7 

Skupaj 212 100,0 

 

Tabela 9: Narodnost staršev v primeru, ko je eden od staršev Neslovenec 

Narodnost staršev (eden od staršev 

Neslovenec) 

Število oseb določene narodnosti 

Bosanec  8 

Avstrijec   1 

Srb  8 

Hrvat 2 

Črnogorec   1 

Makedonec   1 
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Tabela 10: Narodnost staršev v primeru, ko sta oba starša Neslovenca 

Narodnost staršev (oba starša Neslovenca) Število oseb določene narodnosti 

Hrvat in Bosanec  2 

Prebivalci Bosne in Hercegovine  13 

Srbi  7 

Črnogorci   1 

Albanci   3 

Makedonci   1 

 

Otroci, katerih starši so sodelovali v anketi, so večinoma člani družin, v katerih sta oba starša 

Slovenca (77,4 %). Sledijo družine, v katerih sta oba starša Neslovenca (12,7 %), in družine, 

v katerih je le eden od staršev Neslovenec (9,9 %). Starši so za narodnost, ki ji pripadajo, 

navajali: prebivalci Bosne in Hercegovine, Srbi, Hrvati, Črnogorci, Makedonci, Albanci in 

Avstrijec. 

 

Tabela 11: Povprečni mesečni bruto dohodek družine 

Povprečni mesečni bruto dohodek družine [EUR] Frekvenca Odstotek 

< 800 21 11,2 

800–1200 21 11,2 

1200–1500 33 17,6 

1500–2000 49 26,2 

> 2000  63 33,7 

Skupaj 187 100,0 

 

Največ staršev, ki so sodelovali v anketi, živi v družinah, katere povprečni mesečni dohodek 

znaša več kot 2000 EUR (33,7 %). Sledijo družine s povprečnim mesečnim dohodkom od 

1500 do 2000 EUR (26,2 %) in od 1200 do 1500 EUR (17,6 %). V najmanj družinah mesečni 

dohodek znaša od 800 do 1200 EUR (11,2 %) oziroma manj kot 800 EUR (11,2 %). 

Pomembno se mi zdi pojasniti, da je možno, da so nekateri starši v odgovorih navedli neto 

plačo (običajno za dve osebi) in ne povprečni mesečni bruto dohodek družine, čeprav sem to 

v vprašanju izrecno poudarila. 

 

Tabela 12: Subjektivno doživljanje revščine staršev  

Ali se vam zdi, da živite v materialni stiski? Frekvenca Odstotek 

Da 29 13,9 

Ne 179 86,1 

Skupaj  208 100,0 

 

Občutka, da živijo v materialni stiski, nima 86,1 % staršev. Zanimivo je, da le 

13,9 % staršev meni, da živijo v materialni stiski, čeprav jih kar 22,4 % živi v 
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družinah, katerih povprečni mesečni dohodek je enak ali manjši od 1200 EUR 

(Tabela 11). 

 

Tabela 13: Ocena staršev splošnega učnega uspeha otroka, ki je prinesel anketo  

 Splošni učni uspeh otroka, ki je prinesel anketo Frekvenca Odstotek 

 Zelo slab 2 0,9 

 Slab 0 0,0 

 Povprečen 31 14,5 

 Dober 67 31,3 

 Zelo dober 114 53,3 

 Skupaj 214 100,0 

 
Učni uspeh otrok, ki so staršem prinesli anketo, so starši največkrat opredelili kot 

zelo dober (53,3 %), kot dobrega in manj dobrega pa 46,7 % staršev. 

 

3.6 ZBIRANJE PODATKOV 

 

Empirično gradivo sem pridobila z vprašalniki za starše v prvem delu raziskave in z 

intervjuji za svetovalne delavke in ravnateljice v drugem delu raziskave. 

Vprašalnike sem staršem razdelila maja in junija 2009 na roditeljskih sestankih in 

jih prosila, naj jih izpolnjene v zaprti kuverti (ki sem jo priložila) izročijo svojim 

otrokom, da jih vrnejo razredniku, od katerih sem jih nato osebno prevzela. Ker na 

dveh šolah v času poteka raziskave ni bilo nobenega roditeljskega sestanka, sem 

vprašalnike za starše tam s pomočjo svetovalnih delavk razdelila učencem in jih 

prosila, da jih odnesejo staršem, izpolnjene pa prinesejo nazaj v zaprti priloženi 

kuverti razredniku v naslednjih 5 dneh. 

 

Intervjuji, ki sem jih s svetovalnimi delavkami in ravnateljicami opravila osebno v 

drugem delu raziskave, so potekali od januarja do marca 2010 in so v povprečju 

trajali eno uro. Z dovoljenjem intervjuvank sem pogovore snemala z diktafonom. 

Pri intervjujih so mi bili v pomoč podatki, ki sem jih dobila v prvem delu raziskave. 

 
3.7 MERSKI INSTRUMENTI 

 

3.7.1 Opis vprašalnika 

 

V prvem delu raziskave sem kot merski instrument uporabila vprašalnik, ki sem ga 

sama oblikovala. Je anonimen. Vsebuje 10 vprašanj (od tega 5 zaprtega tipa, 2 
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vprašanji odprtega tipa in 3 polodprtega tipa) in 7 vprašanj o demografskih 

podatkih: o izobrazbi obeh staršev, o številu otrok, ki živijo v skupnem 

gospodinjstvu, o njihovi narodni pripadnosti, družinski obliki, v kateri živijo, o 

povprečnem mesečnem dohodku družine, subjektivni oceni morebitne lastne 

revščine in o splošnem učnem uspehu otroka, ki je prinesel anketo. Z vprašanji sem 

želela izvedeti: 

- kako pogosto se starši udeležujejo aktivnosti, ki jih ponuja šola 

- kaj je glavni razlog staršev za sodelovanje s šolo 

- kaj starše ovira pri sodelovanju s šolo 

- ali se strinjajo ali ne z navedenimi trditvami o sodelovanju s šolo 

- ali se strinjajo ali ne z navedenimi trditvami o značilnostih partnerstva med domom in 

šolo 

- kako razumejo partnerstvo med domom in šolo in kaj menijo o njem 

- ali menijo, da so partnerji šole 

- mnenje staršev o tem, ali ŠSS lahko prispeva k boljšemu partnerskemu sodelovanju 

med domom in šolo 

- ali menijo, da vodstvo šole lahko prispeva k boljšemu partnerskemu sodelovanju med 

domom in šolo 

- katere primere partnerskega sodelovanja med domom in šolo ocenjujejo kot dobre in 

katere kot slabe. 

 

Merske karakteristike vprašalnika: 

- Veljavnost sem zagotovila s pomočjo mentorice in somentorice, ki sta vprašalnik 

pregledali in me opozorili na povezavo vprašanj s teoretskimi koncepti, da ne bi 

izpustila kakšnega pomembnega vidika partnerstva med domom in šolo. 

- Zanesljivost sem zagotovila z jasnimi in natančnimi vprašanji. Vprašanja zaprtega tipa 

sem oblikovala tako, da so bili odgovori jasni. 

- Objektivnost, menim, sem zagotovila, saj sem pazila, da nisem vplivala na odgovore 

anketirancev. 
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3.7.2 Opis intervjuja 

 

V drugem delu raziskave sem kot merski instrument uporabila polstrukturirani intervju, ki 

sem ga oblikovala na podlagi teorije in podatkov, pridobljenih z vprašalnikom v prvem delu 

raziskave. Vsa vprašanja so bila odprtega tipa. Želela sem raziskati: 

- področja dela ŠSS in vodstva šole 

- sodelovanje ŠSS in vodstva šole s starši 

- kaj po mnenju svetovalnih delavcev in vodstev šol ovira sodelovanje staršev s šolo 

- kako svetovalni delavci in vodstvo šole gledajo na partnerstvo med domom in šolo 

(pomen partnerstva, primeri dobre prakse, predlogi za izboljšanje partnerstva med 

domom in šolo itd.). 

 

3.8 OBDELAVA IN ANALIZA PODATKOV 

 

Zbrano gradivo sem analizirala na dva načina: podatke, ki sem jih pridobila z vprašalniki za 

starše, sem kvantitativno obdelala s pomočjo računalniškega statističnega programa SPSS 

10.0 for Windows, odprte odgovore v vprašalnikih pa po metodi kvalitativne analize (Mesec, 

1998). Prav tako sem po metodi kvalitativne analize obdelala tudi podatke, pridobljene z 

intervjuji s šolskimi svetovalnimi delavkami in ravnateljicami. 

 

Značilnosti raziskovalnega vzorca v prvem delu raziskave sem prikazala Tabelarično in jih 

obdelala z deskriptivno analizo (aritmetična sredina, mediana, frekvenca, odstotni deleži), 

hipoteze pa sem preverjala s pomočjo z-preizkusa, t-testa, χ2-preizkusa in Kullbackovega 

preizkusa. V drugem delu raziskave sem intervjuje, posnete z diktafonom, najprej dobesedno 

prepisala. Nato sem v intervjujih glede na predmet raziskave (izjave, ki so se nanašale na 

partnerstvo med domom in šolo, vključevanje staršev v šolsko delo, sodelovanje staršev s šolo 

in podobno) podčrtala relevantne dele besedila in jih kodirala. Vsaki izbrani enoti sem 

pripisala pojem (neposredno poimenovanje (Mesec, 1998, str. 107)) glede na vsebino, pri 

čemer sem pri izboru pojmov izhajala iz teoretičnih izhodišč in zdravorazumskih pojmov. Ko 

sem izjavam pripisala vsebinske pojme, sem združila izjave v skupine po skupnih kodah in 

poskušala množico dobljenih pojmov povezati v smiselne nadrejene kategorije. Na osnovi 

obdelanega gradiva sem nato napisala poskusno teorijo in iz nje izhajala pri oblikovanju 

predlogov glede izboljšanja partnerskega sodelovanja med domom in šolo. 
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4 REZULTATI 
 

4.1 PRVI DEL RAZISKAVE 

 

Rezultate prvega dela raziskave sem pridobila z anketiranjem staršev učencev III. triade, ki so 

bili v šolskem letu 2008/2009 vpisani na štiri osnovne šole na območju MOL. Pri vprašanjih 

odprtega tipa (vprašanja 5, 8, 9, 10a in 10b) navajam zgolj tabele s posameznimi temami, 

(pod)kodami. V poglavju 4.1.1 navajam rezultate ankete po posameznih vprašanjih. Podatke, 

pridobljene s posameznim vprašanjem, prikazujem Tabelarično in obdelane s pomočjo 

deskriptivne analize, podatke pri vprašanjih odprtega tipa pa obdelane po metodi kvalitativne 

analize. Na koncu je še kratka interpretacija posameznega vprašanja. V poglavjih 4.1.2 in 

4.1.3 prikazujem preverjanje raziskovalnih hipotez. 

 

4.1.1 Rezultati ankete po vprašanjih in interpretacije 

 

Vprašanje 1: Kako pogosto ste se doslej udeleževali tu navedenih oblik sodelovanja šole s 

starši? 

 

Tabela 14: Pogostost udeležbe staršev na posameznih oblikah sodelovanja šole s starši  

 Vsaj 9–

10-krat 

letno 

7–8-krat 

letno 

5–6-krat 

letno 

3–4-krat 

letno 

1–2-krat 

letno 

Nikoli Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % F f % f f % f f % 

Govorilne ure 11 5,1 31 14,5 31 14,5 65 30,4 69 32,2 7 3,3 214 100 

Skupni 

roditeljski 

sestanki 

2 0,9 4 1,9 8 3,8 145 68,7 51 24,2 1 0,5 211 100 

Izredni 

roditeljski 

sestanki  

0 0,0 0 0,0 2 1,0 8 3,9 74 36,5 119 58,6 203 100 

Predavanja ali 

delavnice za 

starše 

1 0,5 4 1,9 2 0,9 11 5,2 71 33,3 124 58,2 213 100 

Neformalni 

pogovori z 

učitelji, ŠSS 

in vodstvom 

šole 

5 2,3 5 2,3 13 6,1 19 8,9 86 40,4 85 39,9 213 100 

Udeležba na 

proslavah ali  

na zaključnih 

izletih  

 

3 1,4 1 0,5 9 4,2 41 19,3 143 67,5 15 7,1 212 100 

Sem (bil/a)  

član/-ica  

sveta šole/  

sveta  

staršev 

 

4 1,9 6 2,8 5 2,4 20 9,5 8 3,8 168 79,6 211 100 
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 Vsaj 9–

10-krat 

letno 

7–8-krat 

letno 

5–6-krat 

letno 

3–4-krat 

letno 

1–2-krat 

letno 

Nikoli Skupaj 

 f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

Na povabilo  

razednika ali  

ŠSS  

zaradi težav  

otroka 

0 0,0 0 0,0 3 1,4 5 2,4 40 19,0 162 77,1 210 100 

Telefonsko  

sodelovanje  

ali po internetu 

10 4,9 4 1,9 8 3,9 29 14,1 55 26,7 100 48,5 206 100 

Drugo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,

0 

0 0,0 - 100 

 

Za lažjo predstavo o pogostosti udeležbe staršev v določenih oblikah sodelovanja, ki jih 

ponuja šola, sem se v intervjujih s svetovalnimi delavkami pozanimala o ponudbi posameznih 

oblik sodelovanja v šolskem letu 2008/2009. Navajam jih v tabeli 15. 

 

Tabela 15: Število izvedenih oblik sodelovanja staršev s šolo v šolskem letu 2008/2009 ter število učencev s 

težavami 

Oblika sodelovanja Število izvedenih oblik sodelovanja staršev s šolo 

Šola 1 Šola 2 Šola 3 Šola 4 

Govorilne ure cca. 30 v dop. 

času + 8 v pop. 

času 

cca. 30 v dop. 

času + 8 v pop. 

Času 

cca. 30 v dop. 

času + 8 v pop. 

Času 

cca. 30 v dop. 

času + 8 v pop. 

času 

Skupni roditeljski sestanki 3 4 4 3 

Izredni roditeljski sestanki  3 0 2  ni podatka 

Predavanja/delavnice za 

starše  

cca. 5 cca. 8 cca. 5  cca. 5 

Šolske prireditve 

(proslave) 

cca. 7 cca. 8 cca. 8  cca. 7 

Število učencev z učnimi 

težavami 
20–30 % vseh 

učencev 

25–30 % vseh 

učencev 

18 učencev z 

učnimi 

težavami brez 

odločbe + 

učenci z 

odločbo 

20–30 % vseh 

učencev 

Število učencev z 

vedenjskimi težavami 

malo učencev malo učencev 4 učenci malo učencev 

 

Starši najbolj sodelujejo s šolo na skupnih roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Iz 

rezultatov je razvidno, da 72,5 % staršev, ki so odgovorili na vprašanje, obiskuje skupne 

roditeljske sestanke med tri- in šestkrat letno
4
, 44,9 % anketiranih staršev pa med tri- in 

šestkrat letno obiskuje govorilne ure. Sledijo udeležba na proslavah ali zaključnih razrednih 

                                                 
4
 Kategoriji 3-4 krat letno in 5-6 krat letno obiskov staršev na posameznih aktivnostih, ki jih ponuja šola, sem 

združila zaradi tega, ker se večina aktivnosti v enem šolskem letu dogaja znotraj te kategorije, z izjemo 

govorilnih ur. 
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izletih (23,6 % staršev, ki so odgovorili na vprašanje, jih obiskuje med tri- in šestkrat letno), 

sodelovanje staršev s šolo po telefonu ali internetu (tovrstno sodelovanj tri- do šestkrat letno 

uporablja 18,0 % staršev) in neformalni pogovori staršev z učitelji, ŠSS in vodstvom šole (na 

ta način sodeluje s šolo tri- do šestkrat letno 15,02 % staršev, ki so odgovorili na vprašanje). 

 

Od 211 staršev, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje, jih je (so bili) 20,4 % članov/članic 

sveta staršev/sveta šole. Tisti, ki so ali so bili člani sveta staršev/sveta šole, so na ta način s 

šolo prav tako največkrat sodelovali tri- do šestkrat letno (11,8 % staršev). 

 

Iz rezultatov lahko razberemo, da je najmanj zanimanja staršev za naslednje oblike 

sodelovanja s šolo: za predavanja ali delavnice za starše (58,2 % staršev, ki so odgovorili na 

vprašanje, se jih nikoli ni udeležilo), za izredne roditeljske sestanke (nikoli se jih ni udeležilo 

58,6 % staršev). Slabo udeležbo staršev lahko deloma pripišemo dejstvu, da so ti sestanki na 

šoli organizirani le izjemoma (npr. ko se v razredu/šoli pojavijo kakšne težave), in morda v 

razredih učencev, katerih starši so sodelovali v anketi, niti ni bilo potrebe po njih. Malo je bilo 

tudi sodelovanja s šolo na povabilo razrednika ali svetovalnega delavca zaradi otrokovih težav 

(77,1 % staršev, ki so odgovorili na vprašanje, ni še nikoli na tak način sodelovalo s šolo). 

 

Trije starši so navedli še dve možni obliki sodelovanja s šolo: sestanek s strokovnimi delavci 

šole, ker je njihov otrok identificiran za nadarjenega učenca in ima oblikovan inividualiziran 

program za nadarjene učence, in sestanek s strokovnimi delavci šole, ker ima njihov otrok 

status športnika. Vsi trije starši so na tak način s šolo sodelovali enkrat do dvakrat letno. 

 

Vprašanje 2: Kaj je bil glavni razlog, zaradi katerega ste doslej najpogosteje sodelovali s 

šolo? 

 

Tabela 16: Glavni razlog za sodelovanje staršev s šolo  

Razlogi za sodelovanje Frekvenca Odstotek  

Zanimanje za šolski uspeh mojega otroka 154 72,3 

Težave mojega otroka v šoli (učne težave, vedenjske težave, nesprejetost 

mojega otroka v razredu, konflikti v razredu, ki ga obiskuje moj otrok) 

33 15,4 

Sem član/ica sveta staršev ali sveta šole 14 6,6 

Zaradi nezadovoljstva s šol. strokovnimi delavci (zaradi nezadovoljstva z 

določenim učiteljem sem se obrnil/a na vodstvo šole/ŠSS/razrednika, 

zaradi nezadovoljstva z razrednikom sem se obrnil/a na vodstvo šole/ŠSS) 

4 1,9 

Drugo 8 3,8 

Skupaj 213 100,0 
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Glavni razlog, zaradi katerega so starši, ki so odgovorili na vprašanje, najpogosteje sodelovali 

s šolo, je bilo zanimanje za otrokov šolski uspeh (72,3 %). Sledita sodelovanje s šolo zaradi 

otrokovih težav (15,5 %) in članstvo staršev v svetu staršev ali svetu šole (6,6 %). Najredkeje 

(1,9 %) so starši kot glavni razlog za sodelovanje s šolo navedli nezadovoljstvo s šolskimi 

strokovnimi delavci. 

 

Drugi razlogi za sodelovanje s šolo so še: zanimanje za otrokovo počutje v šoli, za aktualne 

zadeve v razredu in za nekatere oblike sodelovanja (npr. udeležba na roditeljskem sestanku in 

raznih prireditvah, pogovori z razredničarko). 

 

Vprašanje 3: Kako se strinjate s spodnjimi trditvami? 

 

Tabela 17: Stopnja strinjanja staršev z navedenimi trditvami  

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti se ne 

strinjam niti 

se strinjam 

Se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 

Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Sodelovanje s šolo mi je 

zelo pomembno. 

1 0,5 0 0,0 18 8,4 98 45,8 97 45,3 214 100,0 

Sodelovanje s šolo je 

obveznost, ki jo moram 

opraviti. 

20 9,3 20 9,3 36 16,8 81 37,9 57 26,6 214 100,0 

Sodelovanje s šolo mi je v 

breme. 

105 49,3 64 30,0 32 15,0 9 4,2 3 1,4 213 100,0 

Moje sodelovanje s šolo 

prispeva k sprotnemu 

odpravljanju/ 

zmanjševanju nastalih 

težav v zvezi z mojim 

otrokom. 

3 1,4 14 6,6 19 8,9 87 40,8 90 42,3 213 100,0 

Sodelovanje staršev s šolo 

prispeva k boljšemu 

šolskemu uspehu mojega 

otroka. 

21 9,9 24 11,3 49 23,0 70 32,9 49 23,0 213 100,0 

Sodelovanje staršev s šolo 

prispeva k zmanjšanju 

tveganih situacij za mojega 

otroka (nasilje, droge…). 

6 2,8 19 8,9 41 19,2 82 38,5 65 30,5 213 100,0 

 

Starši se najbolj strinjajo s trditvama, da jim je sodelovanje s šolo zelo pomembno (91,1 % 

vseh anketiranih staršev se je s trditvijo strinjalo oziroma zelo strinjalo) in da njihovo 

sodelovanje s šolo prispeva k sprotnemu odpravljanju/zmanjševanju težav njihovega otroka 

(83,1 % staršev, ki so odgovorili na vprašanje, se je s trditvijo strinjalo oziroma zelo 

strinjalo). Sledijo trditve »Sodelovanje staršev s šolo prispeva k zmanjšanju tveganih situacij 

za mojega otroka (nasilje, droge…).« (69,0 % staršev, ki so odgovorili na vprašanje, se je s 
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trditvijo strinjalo oziroma zelo strinjalo), »Sodelovanje s šolo je obveznost, ki jo moram 

opraviti.« (64,5 % anketiranih staršev se je trditvijo strinjalo oziroma zelo strinjalo) in 

»Sodelovanje staršev s šolo prispeva k boljšemu šolskemu uspehu mojega otroka.« (55,9 % 

staršev, ki so odgovorili na vprašanje, se je trditvijo strinjalo oziroma zelo strinjalo). Podobno 

kažejo tudi ugotovitve nekaterih raziskav (npr. Henderson in Mapp, 2002; Feinstein in 

Symons, 2003, v Johnstone, 2005), ki so proučevale vpliv sodelovanja staršev s šolo na učne 

dosežke učencev. Raziskava, ki sta jo izvedli Henderson in Mapp (2002), je pokazala, da so 

učenci v šolah, v kateri so učitelji poročali o dobrem sodelovanju s starši, pri testiranjih 

znanja dosegali 40 % boljše rezultate kot njihovi vrstniki v šolah, kjer so učitelji sodelovanje s 

starši označili kot slabo. 

Najmanj se starši strinjajo s trditvijo, da jim je sodelovanje s šolo v breme (79,3 % staršev, ki 

so odgovorili na vprašanje, se z omenjeno trditvijo sploh ni strinjalo oziroma se z njo ni 

strinjalo). 

 

Vprašanje 4a: Kaj je za vas največja ovira za sodelovanje s šolo? Obkrožite tri, ki so za vas 

najpomembnejše! 

 

Tabela 18: Največja ovira za starše za sodelovanje s šolo 

Ovire za sodelovanje s šolo Bila izbrana 

(da) 

Ni bila 

izbrana 

(ne) 

Ni ovir Skupaj 

 f f % f f % f f % f f % 

Nezanimive teme (roditeljskih 

sestankov, predavanj ipd.) 

92 43,0 122 57,0   214 100,0 

Nerazumevanje z učitelji/učiteljicami 49 22,9 165 77,1   214 100,0 

Pomanjkanje časa 153 71,5 61 28,5   214 100,0 

Zaradi slabega razumevanja 

slovenskega jezika 

3 1,4 211 98,6   214 100,0 

Ker so učne težave mojega otroka 

vedno v ospredju pogovora 

8 3,7 206 96,3   214 100,0 

Ker so vedenjske težave mojega otroka 

vedno v ospredju pogovora 

9 4,2 205 95,8   214 100,0 

Pri stikih s šolo imam občutek, da so  

šolski strokovni delavci vedno pozorni   

na slabše materialno stanje naše družine 

9 4,2 205 95,8   214 100,0 

Pri stikih s šolo imam občutek, da so 

šolski strokovnidelavci vedno pozorni  

na mojo narodnost 

10 4,7 204 95,3   214 100,0 

Drugo 32 15,0 148 69,2 34 15,8 214 100,0 

 

Starši so kot oviro za sodelovanje s šolo največkrat izbrali pomanjkanje časa (71,5 %), sledijo 

nezanimive teme (roditeljskih sestankov, predavanj ipd. – 43,0 %) in nerazumevanje z 



 

 

         73 

učitelji/učiteljicami (22,9 %). Svoj družbenoekonomski položaj je kot oviro navedlo 10,3 % 

anketiranih staršev: 4,7 % jih je imelo občutek, da so šolski strokovni delavci pri stikih s šolo 

vedno pozorni na njihovo narodnost, malo manj, 4,2 %, da so šolski strokovni delavci vedno 

pozorni na slabše materialno stanje njihove družine, 1,4 % pa jih je kot oviro za sodelovanje 

navedlo svoje slabo razumevanje slovenskega jezika. Da so težave njihovega otroka – v 3,7 % 

učne in v 4,2 % vedenjske – vedno v ospredju pogovora, je menilo 8 % anketiranih staršev in 

so to navedli kot oviro za sodelovanje s šolo. 

 

Za sodelovanje s šolo ni imelo ovir 15,9 % staršev, v rubriki drugo pa so nekateri navedli še 

nekatere druge ovire: 

- nezainteresiranost vseh staršev za sodelovanje (»Razredne težave je nemogoče reševati, če 

na roditeljskih sestankih manjkajo vedno isti starši, ponavadi tistih otrok, ki imajo težave 

oziroma so težavni.« »Pogovori na sestankih o otrocih, katerih staršev ni na sestankih.« 

»Slabo sodelovanje drugih staršev.«); 

- organizacija roditeljskih sestankov (časovni vidik trajanja roditeljskih sestankov /»Predolgi 

roditeljski sestanki in govorjenje v prazno učiteljev in nekaterih staršev.«/, neučinkovit 

način dela /»Na roditeljskih sestankih se je težko pogovarjati, ker smo starši 

nedisciplinirani kot ovce.«/, sovpadanje terminov za roditeljske sestanke, če imajo starši 

več šoloobveznih otrok /»Sovpadanje terminov za roditeljske sestanke.«/); 

- sistemske ovire (»Težko je kaj doseči, ker je vse polno uradnih preprek.«); 

- ovire na strani šole (nepripravljenost šole za spremembe: /»Težko je kaj doseči, ker je vse 

polno nezainteresiranosti za spremembo.«/ /»Šola ne sledi času, funkcionira kot pred 30 

leti.«/ /»Učitelji in strokovni delavci niso fleksibilni. Strogo se držijo okvira in nimajo 

posluha za morebitne spremembe oziroma prilagoditve, kadar so predlogi dobri.«/, 

nerazumevanje šolskih strokovnih delavcev: /»Pri reševanju težav velikokrat naletimo na 

neodzivnost oziroma nerazumevanje.«/ /»Nerazumevanje šole, da vsi starši ne mislimo 

slabo o učiteljih in da kritika ne pomeni napad nanje.«/, neučinkovito reševanje problemov: 

/»Šola ni kompetentna za reševanje težav.«/ /»Izpostavljanje problemov, do rešitev se pa 

ne pride.«/, nezainteresiranost učiteljev za reševanje težav: /»Ker mislim, da razrednik ni 

naklonjen reševanju problema v razredu, saj si misli, saj imam učence samo to leto.«/, 

neupoštevanje mnenja staršev: /»Občutek, da nimam nobenega vpliva.«/ /»Neupoštevanje 

mnenja staršev.«/ /»Šolski delavci imajo vedno prav.«/ /»Precej stvari je vnaprej določenih 

(npr. valeta – dobili smo listke, da podpišemo, ali smo za valeto v Festivalni dvorani, nič 

pa ni bilo pogovora. In je zelo narobe, da so vstopnice za Festivalno dvorano 50 EUR!!! 
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Nihče nas nič ni vprašal.«/, časovna nefleksibilnost šole: /»Čakanje na popoldanske 

govorilne ure.«/ /»Učitelji so na voljo dopoldan, popoldan le enkrat mesečno.«/, 

razlikovanje med učenci: /»Eni otroci so bolj priljubljeni kot drugi.«/, zanikanje oziroma 

minimaliziranje problemov s strani šole: /»Vodstvo šole zanika ali minimalizira nekatere 

težave, ker se z njimi ne želi ali ne zna ukvarjati.«/. Zanimiva je tudi navedba enega izmed 

staršev: »Vsi se prilagodijo revnim družinam, zato otroci ne vidijo dosti sveta, niti 

»dražjih« aktivnosti.« 

 

Vprašanje 4b: Sedaj pa vas prosim, da tri ovire, ki ste jih obkrožili v vprašanju 4a, razvrstite 

po pomembnosti od 1 do 3, če 1 pomeni, da je ovira za vas največja. 

 

Tabela 19: Razvrstitev treh navedenih ovir glede na pomembnost 

Ovire za sodelovanje 

s šolo 

Največja  

ovira 

Druga 

največja 

ovira 

Tretja 

največja 

ovira 

Ni bila 

izbrana 

Skupaj Povprečna 

vrednost
5
 

 f f% f f% f f% f f% f f% M 

Nezanimive teme 

(roditeljskih sestankov, 

predavanj ipd.) 

26 12,1 52 24,3 14 6,5 122 57,0 214 100,0 0,91 

Nerazumevanje z 

učitelji/učiteljicami 

6 2,8 21 9,8 21 9,8 166 77,6 214 100,0 0,37 

Pomanjkanje časa 113 52,8 32 15,0 9 4,2 60 28,0 214 100,0 1,92 

Zaradi slabega 

razumevanja  

slovenskega jezika 

0 0,0 0 0,0 3 1,4 211 98,6 214 100,0 0,01 

Ker so učne težave 

mojega otroka vedno v 

ospredju pogovora 

2 0,9 2 0,9 4 1,9 206 96,3 214 100,0 0,06 

Ker so vedenjske 

težave mojega otroka 

vedno v ospredju 

pogovora 

4 1,9 1 0,5 4 1,9 205 95,8 214 100,0 0,08 

Pri stikih s šolo imam  

občutek, da so šolski  

strokovni delavci vedno  

pozorni na slabše  

materialno stanje 

naše družine 

2 0,9 2 0,9 5 2,3 205 95,8 214 100,0 0,07 

Pri stikih s šolo imam  

občutek, da so šolski  

strokovni delavci vedno  

pozorni na mojo  

narodnost 

3 1,4 3 1,4 4 1,9 204 95,3 214 100,0 0,09 

Drugo  23 10,7 8 3,7 3 1,4 180 84,1 214 100,0 0,41 

 

                                                 
5
 Povprečno vrednost (M) sem izračunala na način, da sem rangiranim oviram pripisala vrednosti od 3 do 0 (prva 

največja ovira=3, druga največja=2, tretja največja=1, ovira ni bila izbrana=0) in jo izračunala po formuli: 

f1*3+f2*2+f3*1+f4*0/N. 
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Glede na izračunano povprečno vrednost lahko rečemo, da med navedenimi ovirami staršem 

največje ovire za sodelovanje s šolo predstavlja pomanjkanje časa (M=1,92), sledijo 

nezanimive teme (npr. roditeljskih sestankov, predavanj) (M=0,91), ovire, ki so jih starši 

navedli pod drugo (glej vprašanje 4.a) (M=0,41) ter nerazumevanje z učitelji/cami (M=0,37).  

 

Vprašanje 5: Kaj za vas pomeni oziroma kaj si predstavljate pod pojmom partnerstvo med 

domom (starši) in šolo (učitelji in drugi šolski strokovni delavci, npr. ravnatelj, ŠSS)? 

 

Tabela 20: Partnerstvo med domom in šolo z vidika staršev 

PARTNERSTVO MED DOMOM (STARŠI) IN ŠOLO (učitelji in drugi šolski strokovni delavci, npr. 

ravnatelj, ŠSS) 

Komunikacija - Odprta 

 

 

- Medsebojno poslušanje 

V1, V3, V9, V11, V25, V26, V39, V53, 

V69, V86, V88, V95, V100, V105, V124, 

V139, V183, V203, V204 

V123 

Odnos - Enakopraven 

- Spoštljiv 

- Medsebojno zaupanje 

- Odkritost 

- Poštenost 

V2, V35, V103, V137, V169 

V2, V3, V12, V24, V86, V134 

V2, V56, V202 

V106, V128, V164 

V147 

Informiranje - Staršev o 

otrokovih 

težavah 

- Pravočasno 

 

V4, V5, V7, V13, V20, V41, V67, V93, 

V109, V112, V117, V122, V127, V147, 

V149, V150, V152, V154, V208 

- Staršev o otrokovih uspehih V4, V149 

- Izmenjava informacij V31, V120, V128, V135, V136, V148, 

V156, V207 

- Seznanjenost staršev z delom šole V19, V22, V102, V159, V194, V198 

Način dela Pogoji - Podpora otroku v šoli 

- Fleksibilnost šole 

- Medsebojna pomoč 

- Sprejemanje »različnosti« 

otrok 

- Pripravljenost šole za 

reševanje težav 

- Aktivna vloga šole in 

staršev 

- Stalen stik s šolo 

- Odgovornost šole za 

vzpostavitev partnerskega 

odnosa s starši 

V26 

V32 

V56 

V125, V212 

 

V140, V186 

 

V205 

 

V31 

V39 

Proces 

 

- Sprotno reševanje težav 

 

- Možnost izražanja mnenj 

- Upoštevanje dogovorov 

 

- Skupno sprejemanje 

dogovorov, odločitev 

- Skupno reševanje težav 

- Sodelovanje v korist otrok 

V7, V17, V20, V28, V40, V41, V109, V111, 

V114, V124, 

V147, V208 

V1, V11, V22, V33, V87, V97, V107, V134, 

V189 

V3, V12, V24, V29, V32, V50, V63, V73, 

V116, V137, V144, V150, V189, V204 

V3, V113 

V5, V6, V13, V14, V15, V25, V37, V43, 

V49, V53, V61, V77, V81, V87, V97, V127, 

V131, V135, V136, V154, V164, V165, 

V170, V175, V185, V187, V197, V209 
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PARTNERSTVO MED DOMOM (STARŠI) IN ŠOLO (učitelji in drugi šolski strokovni delavci, npr. 

ravnatelj, ŠSS) 

Način dela Rezultati - Razbremenitev otrok 

- Razbremenitev staršev 

- Prevzemanje odgovornosti 

za napake s strani šole 

V76 

V119, V179 

V50 

Biti član sveta staršev V33 

Pomanjkanje partnerskega sodelovanja med domom in šolo V38, V78, V84, V201 

Partnerstvo kot priložnost za večje zanimanje staršev za šolo V74 

 

Starši si pod partnerstvom med sabo (domom) in šolo (učitelji in drugimi šolskimi 

strokovnimi delavci, npr. ravnatelji, ŠSS) predstavljajo sodelovanje, ki je v korist otrok in ki 

njim samim omogoča večje zanimanje za šolo in stalen stik z njo. Po njihovem mnenju je za 

vzpostavitev partnerskega odnosa šole z njimi najbolj odgovorna prav šola. Komunikacija je 

odprta in sproščena, saj imajo starši možnost izraziti svoja mnenja in predloge, odnos pa 

enakopraven, spoštljiv, odkrit, pošten in temelji na medsebojnem zaupanju. Partnerski odnos 

po njihovem mnenju odlikuje pravočasno in takojšnje informiranje staršev o otrokovih 

težavah, pa tudi uspehih, starši so seznanjeni z delom šole in zadevami, ki se jih tičejo, prav 

tako pa je tudi šola seznanjena s tem, kar se dogaja z učencem doma, in je tako pripravljena 

ponuditi podporo in pomoč tako učencu kot tudi njegovim staršem. Partnerstvo med domom 

in šolo staršem pomeni tudi sprotno in hitro reševanje otrokovih težav skupaj z njimi (vsi 

dogovori in odločitve se sprejemajo s starši), pri čemer se upoštevajo tudi njihovi predlogi in 

mnenja. Tako starši kot šola imajo aktivno vlogo, starši niso zgolj »pasivni uporabniki in 

sprejemniki storitev«. Partnerski odnos odlikujejo tudi fleksibilnost šole, sprejemanje 

»različnosti« učencev in prevzemanje odgovornosti za napake s strani šole. Poleg tega 

omogoča tudi razbremenitev staršev in učencev (učenje idr. delo doma). 

Nekateri starši so menili, da partnerstvo med domom in šolo (zaenkrat še) ne živi v vsakdanji 

šolski praksi (»Še vedno je mit in daleč od resnice!«, »Tega ni!«). 
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Vprašanje 6: Kako se strinjate s spodnjimi trditvami? 

 

Tabela 21: Stopnja strinjanja staršev z navedenimi trditvami 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti se ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 

Skupaj 

 f f % f f % F f % f f % f f % f f % 

Lahko vplivam na 

oblikovanje vzgojnega 

načrta šole. 

45 21,1 59 27,7 54 25,4 47 22,1 8 3,8 213 100,0 

Lahko vplivam na 

izvajanje vzgojnega 

načrta šole. 

38 17,8 56 26,3 71 33,3 42 19,7 6 2,8 213 100,0 

Komunikacija med 

mano in razrednikom 

je odprta in sproščena. 

5 2,3 3 1,4 19 8,9 104 48,6 83 38,8 214 100,0 

Razredniku lahko 

zmeraj podam svoje 

mnenje. 

6 2,8 8 3,7 

 

 

18 8,4 99 46,3 83 38,8 214 100,0 

Razrednik zmeraj 

upošteva moje mnenje. 

12 5,6 23 10,7 88 41,1 68 31,8 23 10,7 214 100,0 

Z razrednikom 

enakovredno 

sprejemava vsak svoj 

delež odgovornosti za 

izobraževanje in vzgojo 

otroka. 

7 3,3 22 10,5 54 25,8 82 39,2 44 21,1 209 100,0 

Komunikacija med 

mano in ŠSS 

sproščena. 

8 3,9 12 5,8 57 27,5 82 39,6 48 23,2 207 100,0 

ŠSS lahko zmeraj 

podam svoje mnenje. 

7 3,4 14 6,8 49 23,9 85 41,5 50 24,4 205 100,0 

ŠSS zmeraj upošteva 

moje mnenje. 

8 4,0 36 17,9 89 44,3 58 28,9 10 5,0 201 100,0 

S ŠSS enakovredno 

sprejemava vsak svoj 

delež odgovornosti za 

izobraževanje in vzgojo 

otroka. 

10 5,0 30 15,1 74 37,2 60 30,2 25 12,6 199 100,0 

Komunikacija med 

mano in ravnateljem 

je odprta in sproščena. 

13 6,3 22 10,7 75 36,4 63 30,6 33 16,0 206 100,0 

Ravnatelju lahko 

zmeraj podam svoje 

mnenje. 

12 5,8 16 7,8 78 37,9 71 34,5 29 14,1 206 100,0 

Ravnatelj zmeraj 

upošteva moje mnenje. 

22 10,8 47 23,0 81 39,7 49 24,0 5 2,0 204 100,0 

Z ravnateljem 

enakovredno 

sprejemava vsak svoj 

delež odgovornosti za 

izobraževanje in vzgojo 

otroka. 

24 12,0 41 20,5 67 33,5 60 30,0 8 4,0 200 100,0 
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V povprečju se starši najbolj strinjajo s trditvama, da je komunikacija med njimi in 

razrednikom odprta in sproščena (87,4 % vseh vprašanih se je s trditvijo strinjalo oziroma 

zelo strinjalo) in da lahko razredniku zmeraj podajo svoje mnenje (85,04 % vseh vprašanih se 

je s trditvijo strinjalo oziroma zelo strinjalo). Sledijo trditve, ki se nanašajo na možnost 

podajanja mnenja ŠSS (65,9 % staršev, ki so odgovorili na vprašanje, se je s trditvijo strinjalo 

oziroma zelo strinjalo), na komunikacijo med anketirancem in ŠSS (»Komunikacija s ŠSS je 

odprta in sproščena.« – 62,8 % staršev, ki so odgovorili na vprašanje, se je s trditvijo strinjalo 

oziroma zelo strinjalo) in na delitev odgovornosti med anketirancem in razrednikom za 

vzgojo in izobraževanje otroka (»Z razrednikom enakovredno sprejemava vsak svoj delež 

odgovornosti za izobraževanje in vzgojo otroka.« – 60,3 % staršev, ki so odgovorili na 

vprašanje, se je s trditvijo strinjalo oziroma zelo strinjalo). Nekoliko manj se starši strinjajo z 

naslednjimi trditvami: »Ravnatelju lahko zmeraj podam svoje mnenje« (48,5 % staršev, ki so 

odgovorili na vprašanje, se je s trditvijo strinjalo oziroma zelo strinjalo); »Komunikacija med 

mano in ravnateljem je odprta in sproščena« (46,6 % staršev, ki so odgovorili na vprašanje, se 

je s trditvijo strinjalo oziroma zelo strinjalo); »S ŠSS enakovredno sprejemava vsak svoj delež 

odgovornosti za izobraževanje in vzgojo otroka« (42,7 % staršev, ki so odgovorili na 

vprašanje, se je s trditvijo strinjalo oziroma zelo strinjalo); »Razrednik zmeraj upošteva moje 

mnenje« (42,5 % staršev, ki so odgovorili na vprašanje, se je s trditvijo strinjalo oziroma zelo 

strinjalo); »ŠSS zmeraj upošteva moje mnenje« (33,8 % staršev, ki so odgovorili na 

vprašanje, se je s trditvijo strinjalo oziroma zelo strinjalo). Najmanj pa se starši strinjajo s 

trditvami, da z ravnateljem enakovredno sprejemajo vsak svoj delež odgovornosti za 

izobraževanje in vzgojo otroka (32,5 % anketirancev, ki so odgovorili na vprašanje, se s 

trditvijo sploh ne strinja oziroma se ne strinja), da ravnatelj zmeraj upošteva njihovo mnenje 

(33,8 % anketirancev, ki so odgovorili na vprašanje, se s trditvijo sploh ne strinja oziroma se 

ne strinja), da lahko vplivajo na izvajanje vzgojnega načrta šole (44,1 % anketirancev, ki so 

odgovorili na vprašanje, se s trditvijo sploh ne strinja oziroma se ne strinja) in da lahko 

vplivajo na oblikovanje vzgojnega načrta šole (48,8 % anketirancev, ki so odgovorili na 

vprašanje, se s trditvijo sploh ne strinja oziroma se ne strinja). 

 

Pri vprašanjih, ki se nanašajo na odnos z ravnateljem, so starši največkrat izbrali 

neopredeljeni odgovor, kar pomeni, da se starši s trditvami niti ne strinjajo niti strinjajo; 

morda zato, ker z ravnateljem sploh niso imeli nikakršnega stika, na podlagi katerega bi lahko 

izrazili (ne)strinjanje z navedenimi trditvami. Velik je tudi odstotni delež staršev, ki se pri 
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trditvi o upoštevanju njihovega mnenja s strani razrednika (41,1 %) in ŠSS (44,3 %) niso 

opredelili. 

 

Vprašanje 7: Ali sebe kot starša vidite kot partnerja šole (lahko vplivam na odločitve, ki se 

tičejo šolanja mojega otroka, komunikacija s šolo je sproščena in odprta, lahko izrazim svoje 

nestrinjanje itd.)? 

 

Tabela 22: Dojemanje staršev kot partnerja šole  

 Frekvenca Odstotek  

Da 125 59,2 

Ne 86 40,8 

Skupaj 211 100,0 

 

Kot partnerja šole sebe vidi 59,2% staršev, ki so odgovorili na vprašanje.  

 

Vprašanje 8: Ali menite, da lahko ŠSS prispeva k vzpostavitvi boljšega partnerskega odnosa 

med domom in šolo? 

 

Tabela 23: Mnenje staršev o možnosti prispevka ŠSS k boljšemu partnerskemu odnosu med domom in šolo 

 Frekvenca Odstotek 

Da 163 77,6 

Ne 47 22,4 

Skupaj 210 100,0 

 

Od vseh staršev, ki so odgovorili na vprašanje, jih je 77,6 % menilo, da ŠSS lahko prispeva k 

vzpostavitvi boljšega partnerskega odnosa med domom in šolo. 

 
Tabela 24: Predlogi staršev možnih prispevkih ŠSS k boljšemu partnerskemu odnosu med domom in šolo 

ŠSS lahko prispeva k vzpostavitvi boljšega partnerskega odnosa med domom in šolo 
Oblike 

sodelovanja 

- organizacija predavanj za starše o konkretnih 

težavah otrok 

- sodelovanje na roditeljskih sestankih 

 

- sodelovanje na govorilnih urah 

- sodelovanje na srečanjih s starši 

- organizacija pogovorov s starši in učitelji 

- organizacija neformalnih srečanj za spoznavanje 

staršev 

V1, V5, V74, V82, V107, V117 

 

V12, V61, V65, V67, V107, V121  

V132, V204 

V132 

V142 

V169 

V14, V175 

Način dela - mediator med domom in šolo 

 

- svetovanje 

 

 

- skupno reševanje težav 

 

 

V2, V28, V40, V111, V113, V116, V150, 

V205 

V4, V6, V9, V41, V55, V122, V134, V148 

V7, V9, V57, V112, V130, V185, V186, 

V194, V209 

V194 
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ŠSS lahko prispeva k vzpostavitvi boljšega partnerskega odnosa med domom in šolo 

 - sprotno reševanje težav 

- sprotno informiranje o otrokovih težavah 

- več sodelovanja s starši (pogovor, osebno, po e-

pošti…), ne le v »nujnih primerih« 

 

- več vključevanja v delo z učenci 

- pomoč pri reševanju težav 

- upoštevanje mnenj, predlogov staršev 

- pripravljenost na spremembe 

- aktiven pristop k reševanju težav 

- možnost odkritega pogovora 

- izboljšanje šolske klime 

- z enakopravnim odnosom do vseh 

- večja vključenost v delo šole 

- neformalen odnos 

- izboljšanje odnosov z učitelji 

- zaznavanje potrebe po pomoči otroku 

- organizacija izobraževanj za učitelje o 

sodelovanju s starši 

V11, V13, V102, V147, V185, V191 

V198 

V20, V25, V27, V69, V85, V102, V109, 

V114, V121, V124, V134, V140, V141, 

V207 

V21, V29, V97, V129 

V22, V35, V134, V175 

V30, V70, V 100, V159, V163 

V30 

V38, V119, V170 

V39, V54 

V78, V97 

V88 

V105 

V124  

V208 

V209  

V183 

Ovire ni podpore s strani učiteljev  

ni podpore s strani vodstva 

V50 

V76, V164 

 

Med predlogi, kako lahko ŠSS prispeva k vzpostavitvi boljšega partnerskega odnosa med 

domom in šolo, so ideje staršev za drugačne oblike sodelovanja staršev s šolo in za drugačen 

način dela ŠSS. Nekateri starši so navedli tudi ovire, ki po njihovem mnenju onemogočajo, da 

bi ŠSS razvijala partnerstvo šole s starši in ki vsekakor zahtevajo premislek – ŠSS namreč po 

njihovem mnenju nima podpore šolskega vodstva in učiteljev pri razvijanju partnerstva s 

starši. Zato je po mnenju staršev nujno, da se svetovalne delavke bolj intenzivno in aktivno 

vključijo v samo delo in življenje šole (npr. si prizadevajo za izboljšanje odnosov z učitelji, za 

izboljšanje šolske klime, se bolj vključujejo v delo z vsemi učenci in na ta način hitreje 

zaznajo njihove težave). Na ta način namreč lahko svetovalne delavke veliko prispevajo k 

razvoju ali izboljšanju partnerskega odnosa s starši. 

 

Starši menijo, da lahko ŠSS izboljša partnerstvo z njimi predvsem z organizacijo predavanj 

zanje, ki so osredotočena na konkretne težave, s katerimi se soočajo sami in njihovi otroci v 

šolskem vsakdanu (»Različna zanimiva predavanja za starše o konkretnih težavah otrok.«), in 

v sodelovanju šolskih svetovalnih delavk na roditeljskih sestankih. Poleg tega naj bi ŠSS za 

razvoj partnerstva s starši organizirala tudi pogovore za starše in učitelje, neformalna srečanja, 

ki bi omogočila boljše medsebojno spoznavanje staršev, svetovalne delavke pa naj bi bile 

navzoče tudi na govorilnih urah in na srečanjih s starši. 
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Anketirani starši imajo ŠSS predvsem za posrednika med domom in šolo (»Tako kot naj bi 

bila naša komunikacija (staršev) s šolo odprta in predvsem pravočasna, tako bi morala tudi 

šola odreagirati in imeti bolj dosledno komunikacijo s starši. Tu lahko ŠSS veliko prispeva in 

poskrbi za to, je nekakšen mediator.«). 

 

Po mnenju staršev lahko ŠSS izboljša partnerski odnos šole z njimi predvsem z dvojim: da 

zveča sodelovanje nasploh (s pogovori, z e-pošto ipd.) in se z njimi ne pogovarja le v »nujnih 

primerih«, ko ima otrok težave (»Več pogovarjanja s starši, ne le ko je nujno potrebno.«); ob 

težavah pa si želijo, da bi jih reševali skupaj in sproti v odkritem dialogu (»Skupno iskanje 

rešitev s starši, če so težave.«). Prispevek svetovalnih delavk vidijo starši tudi v temeljni 

dejavnosti ŠSS – v svetovanju in nudenju pomoči pri reševanju morebitnih težav, pri čemer je 

po mnenju staršev zelo pomembno, da so strokovnjakinje pripravljene rešiti težave, sprejeti 

nove izzive in ob tem upoštevati tudi mnenja in predloge staršev (si poskušajo prizadevati za 

t.i. enakopraven odnos s starši). Pomemben prispevek vidijo starši tudi v sprotnem 

informiranju glede otrokovih težav in v organizaciji izobraževanj za učitelje na temo 

sodelovanja s starši.  

 

Vprašanje 9: Ali menite, da lahko vodstvo šole prispeva k vzpostavitvi boljšega partnerskega 

odnosa med domom in šolo? 

 

Tabela 25: Mnenje staršev o tem, ali lahko vodstvo šole prispeva k boljšemu partnerskemu odnosu med domom 

in šolo 

 Frekvenca Odstotek 

Da 149 72,0 

Ne 58 28,0 

Skupaj 207 100,0 

 

Da vodstvo šole lahko prispeva k vzpostavitvi boljšega partnerskega odnosa med domom in 

šolo, je menilo 72,0 % staršev, ki so odgovorili na vprašanje. 

 

Tabela 26: Predlogi staršev o možnih prispevkih vodstva šole k boljšemu partnerskemu odnosu med domom in 

šolo 

Vodstvo šole lahko prispeva k vzpostavitvi boljšega partnerskega odnosa med domom in šolo 

Oblike 

sodelovanja 

- Sodelovanje na šolskih aktivnostih za 

starše (prireditve, delavnice, 

predavanja…) 

- Sodelovanje na roditeljskih sestankih 

- Organizacija predavanj za starše o 

konkretnih težavah otrok 

V2, V14, V43, V82, V86 

 

 

V5, V86 

V55 
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Vodstvo šole lahko prispeva k vzpostavitvi boljšega partnerskega odnosa med domom in šolo 

 - Voščila ob raznih priložnostih 

- Organizacija neformalnih srečanj za 

spoznavanje staršev 

- Organizacija srečanj za starše, učitelje, 

svetovalne delavce in zunanje 

strokovnjake 

V86 

V175 

 

V190 

Način dela 

 

 

S 

starši 

 

 

 

 

- Upoštevanje mnenj staršev 

 

 

- Odprta komunikacija 

- Prizadevanje za izboljšanje 

komunikacije med šolo in domom 

- Več stika s starši (pogovor, 

osebno, z e-pošto…) 

-Aktiven pristop k reševanju težav 

- Pripravljenost za reševanje težav 

- Skrb za pretok informacij med 

člani sveta staršev in ostalimi 

starši 

V2, V30, V61, V86, V93, V100, V103, 

V125, V141, V144, V156, V159, V163, 

V186, V191, V204, V207, V208 

V7, V35, V102, V201, V202 

V12 

 

V20, V25, V27, V65, V82, V109, V124, 

V125, V127 

V30, V119 

V35, V97, V208, V209 

V43 

 

 

 

 

 

 - Povezovalec med domom in 

šolo 

- Dati staršem priložnost, da se 

spoznajo z ravnateljem 

- Informiranje staršev 

- Pomoč staršem pri reševanju 

težav 

- Večja fleksibilnost 

- Sprejemanje »različnosti« otrok 

- Skupno reševanje težav 

- Sprotno reševanje težav 

V111, V116 

 

V121 

 

V142, V150, V198 

V154, V175 

 

V169 

V179 

V185 

V194 

Na 

ravni 

šole 

 

- »Nadzor« nad delom učiteljev 

- Skrb za delo učiteljev 

- Opozarjanje učiteljev na nujnost 

partnerskega sodelovanja s starši 

- Reorganizacija roditeljskih 

sestankov in govorilnih ur 

- Reorganizacija predavanj za 

starše 

- Izboljšanje vzdušja na šoli 

- Selekcija pri zaposlovanju 

učiteljev 

- Organizacija izobraževanj za 

šolske strokovne delavce o 

sodelovanju s starši 

- Več vključevanja v delo z 

učenci 

- Reorganizacija birokratskih 

obveznosti 

V1, V88 

V41 

V113 

 

V31, V95 

 

V95, V164 

 

V131, V164 

V136 

 

V170, V211 

 

 

V129 

 

V180 

Vloženi prispevek v partnersko sodelovanje odvisen od 

vodstva 

V13 
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Podobno kot pri predlogih za prispevek ŠSS k vzpostavitvi boljšega partnerskega odnosa med 

domom in šolo so starši tudi pri možnem prispevku vodstva šole navajali predloge, ki se 

vežejo na oblike sodelovanja med starši in šolo ter na način dela vodstva šole. Prispevek 

vodstva za izboljšanje partnerstva šole s starši je odvisen od samega vodstva, njegovo vlogo 

pa ocenjujejo podobno kot vlogo ŠSS – torej kot povezovalca med domom in šolo. Po mnenju 

staršev bi bilo za boljše partnersko sodelovanje med domom in šolo treba zagotoviti 

sodelovanje vodstva šole na šolskih aktivnostih, ki se jih udeležujejo tudi starši (npr. na 

prireditvah, delavnicah, predavanjih, roditeljskih sestankih). Ravnatelja vidijo tudi kot 

odgovorno osebo za organizacijo predavanj za starše o konkretnih težavah otrok, neformalnih 

srečanj za spoznavanje staršev, srečanj za starše, učitelje, svetovalne delavce, zunanje 

strokovnjake in za to, da poskrbi za dober stik s starši (npr. z voščili ob raznih priložnostih – 

za novo leto, za začetek in zaključek šolskega leta), s čimer staršem omogoči, da se z njim 

sploh spoznajo. 

Pri načinu dela, s katerim lahko vodstvo šole prispeva k vzpostavitvi boljšega partnerskega 

odnosa z njimi, si starši želijo, predvsem da bi ravnatelj upošteval njihova mnenja in predloge 

(»Da upošteva, kolikor se le da, naša mnenja in da mu ni le do dobre statistike.«) ter da bi 

imeli z njim več stika oziroma priložnosti za sodelovanje (npr. z neposrednim pogovorom ali 

po e-pošti – »Stalni kontakt, posebno ko se pojavijo težave, vendar ne le takrat.«; »Z e-pošto, 

s stalnimi stiki s starši.«). Pomembno se jim zdi, da je vodstvo šole pripravljeno reševati 

nastale težave sproti in skupaj z njimi, jim ponuditi pomoč in si obenem prizadevati za 

izboljšanje komunikacije med domom in šolo (informiranje staršev, odprta komunikacija, 

odkritost v pogovorih). Starši od ravnateljev pričakujejo tudi večjo fleksibilnost, sprejemanje 

»različnosti« otrok (»Da je ravnateljica ponosna na svoje učence in pohvali tudi tiste, ki so 

povprečni.«) in da poskrbi za pretok informacij med člani sveta staršev in ostalimi starši. 

 

Starši cenijo vodstvo šole, ki skrbi za delo svojih delavcev (»nadzor« nad njihovim delom, 

selekcija pri zaposlovanju učiteljev, opozarjanje na nujnost partnerskega sodelovanja s starši, 

omogočanje izobraževanja o sodelovanju s starši in podobno). Pomembno se jim zdi, da se 

vodstvo bolj vključuje v delo z učenci in da si prizadeva za izboljšanje vzdušja na šoli. Starši 

nadalje menijo, da je nujna reorganizacija roditeljskih sestankov, govorilnih ur in predavanj 

za starše, in sicer tako, da bi te oblike stikov s šolo postale zanje bolj zanimive in bolj 

privlačne (npr. izbira teme za predavanje glede na konkretne potrebe staršev). Nujna pa bi bila 

tudi reorganizacija birokratskih obveznosti, ki jih imajo ravnatelji v okviru delovnega časa, 

saj jim vse prepogosto onemogočajo učinkovitejše delo s starši. 
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Vprašanje 10a: Primer dobrega (partnerskega) sodelovanja s šolo 

 

Tabela 27: Primeri dobrega (partnerskega) sodelovanja s šolo z vidika staršev 

Primer dobrega sodelovanja 

s šolo 

Kaj mi je bilo všeč? Kaj sem s sodelovanjem pridobil/a? 

Sodelovanje s šolskimi 

strokovnimi delavci zaradi 

otrokovih težav, potreb (V1, 

V7, V13, V16, V30, V36, 

V40, V41, V44, V50, V54, 

V57, V59, V60, V70, V87, 

V93, V102, V103, V105, 

V110, V117, V118, V121, 

V122, V124, V126, V127, 

V128, V129, V139, V140, 

V141, V147, V148, V149, 

V155, V162, V163, V165… 

V169, V175, V186, V187, 

V189, V194, V198, V202, 

V203, V204, V206, V208, 

V209, V210, V212) 

Komunikacija 

med starši in 

šolskimi delavci 

 

 

 

 

 

Aktivno 

poslušanje 

šolskega delavca 

Govor o otroku iz 

perspektive moči 

Odkrit pogovor 

Odprta 

komunikacija 

Napredek 

otroka 

Dobro počutje otroka 

(v šoli) 

Zadovoljstvo otroka 

Boljši učni uspeh 

otroka 

Manj vedenjskih težav 

otroka 

Odnos Podpora staršem 

Razumevanje s 

strani šolskih 

delavcev 

Dobro 

medsebojno 

sodelovanje 

Sodelovanje v 

korist otroka 

Nevsiljivost 

Sproščenost 

Neformalnost 

Osebni kontakt 

Spoštljiv odnos 

Skrb za otroka 

Skrb delavcev 

šole za dobro 

počutje otroka v 

šoli 

Spremembe 

v odnosih 

Zaupanje v šolo/šolske 

delavce 

Preprečitev/odprava 

nadaljnjih težav 

Večja povezanost s 

šolo 

Izboljšanje družinskih 

odnosov 

Izboljšanje odnosa z 

otrokom 

Izboljšanje odnosa s 

šolskim delavcem 

Boljše sodelovanje s 

šolo 

Osebna 

pridobitev 

Razbremenitev staršev 

Motivacija za 

nadaljnje sodelovanje 

Informacije 

Znanje za ravnanje 

Podpora staršem 

Zadovoljstvo 

Sodelovanje s šolskimi 

strokovnimi delavci zaradi 

aktualnih zadev v šoli (V21, 

V85, V86, V142) 

Način reševanja 

težav 

Informiranje 

staršev 

Upoštevanje želja 

staršev 

Skupno reševanje 

težav 

Informacije 

Seznanjenost z dogajanjem v šoli 

Napredek 

otroka 

Varnost otrok 

Dobro počutje otrok v 

šoli 

Sodelovanje s šolo zaradi 

želje po spremembi določenih 

zadev (V142, V150) 

Komunikacija 

med starši in 

šolskimi delavci 

Možnost 

izražanja mnenj 

Odprta 

komunikacija 

Upoštevanje 

mnenj staršev 

Spremembe 

v odnosih 

Zaupanje v šolo/šolske 

delavce 

Napredek 

otroka 

Dobro počutje otroka v 

šoli 

Informiranje staršev v 

primeru otrokovih težav 

(V170, V183)  

Način 

informiranja 

Pravočasno 

informiranje o 

otrokovih težavah 

Osebna 

pridobitev 

Preprečitev/odprava 

nadaljnjih težav 

Spremembe 

v odnosih 

Zaupanje v šolo/šolske 

delavce 

 
Način reševanja 

težav 

Pripravljenost 

šolskih delavcev 

za reševanje težav 

Govorilne ure (V55, V74, 

V75, V95, V125) 

Komunikacija 

med starši in 

šolskimi delavci 

Odprta 

komunikacija 

Spremembe 

v odnosih 

 

Zaupanje v šolo/šolske 

delavce 
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Primer dobrega sodelovanja 

s šolo 

Kaj mi je bilo všeč? Kaj sem s sodelovanjem pridobil/a? 

Govorilne ure (V55, V74, 

V75, V95, V125) 

Odnos Pripravljenost 

učiteljice 

pomagati učencu 

Razumevanje s 

strani šolskih 

delavcev 

Osebna  

pridobitev 

Znanje za ravnanje z 

otrokom 

Informacije 

Drug pogled na otroka 

Roditeljski sestanki (V69, 

V74, V86, V134) 

Način reševanja 

težav 

Pripravljenost 

šolskih delavcev 

rešiti težavo 

Možnost 

izražanja mnenj 

Doslednost 

šolskih delavcev 

Osebna 

pridobitev 

Znanje za ravnanje 

Informacije 

Seznanjenost z delom 

šole 

Boljši odnos s šolskimi 

delavci 

Odnos Razumevanje s 

strani šolskih 

delavcev 

Način dela Priprava vsebine 

sestanka s strani 

otrok 

Oblikovanje vzgojnega načrta 

šole (V2, V134) 

Način dela Upoštevanje 

mnenj staršev 

Medsebojno 

sodelovanje 

Možnost 

izražanja mnenj 

Doslednost 

šolskih delavcev 

Osebna 

pridobitev 

Sproščenost pri 

sodelovanju s šolo 

Izkušnje 

Seznanjenost z delom 

šole 

Izboljšanje odnosa s 

šolskimi delavci 

Aktivnosti za starše na temo 

težav učencev (V5, V38, 

V67) 

 

Način dela Nova znanja 

Druženje 

Aktualnost teme 

Osebna 

pridobitev 

 

Znanje 

Komunikacija Odprta 

komunikacija 

Organizacija zunajšolskih 

aktivnosti (V9, V35, V39, 

V52, V86, V134) 

Način dela Možnost 

izražanja mnenj 

Možnost izbire 

 

Osebna 

pridobitev 

Izkušnje 

Seznanjenost z delom 

šole 

Organizacija zunajšolskih 

aktivnosti 

Način dela Medsebojno 

sodelovanje 

Podpora 

razredničarke 

Udeležba 

razredničarke na 

aktivnosti 

Dobro izpeljana 

aktivnost 

Skupno delo 

Doslednost 

šolskih delavcev 

Osebna 

pridobitev 

 

Izboljšanje odnosa s 

šolskimi delavci 

Sproščenost  

Udeležba na zunajšolskih 

aktivnostih (V25, V28, V32, 

V33, V43, V82, V92, V97, 

V205) 

 Način dela Sodelovanje v 

korist otrok 

Druženje 

Skupno delo 

seznanjenost z 

delom učencev v 

šoli 

Osebna 

pridobitev 

Boljše medsebojno 

spoznavanje in 

spoznavanje z delavci 

šole 

Izboljšanje odnosa s 

šolskimi delavci 

Seznanjenost z delom 

šole 
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Primer dobrega sodelovanja 

s šolo 

Kaj mi je bilo všeč? Kaj sem s sodelovanjem pridobil/a? 

Udeležba na zunajšolskih 

aktivnostih (V25, V28, V32, 

V33, V43, V82, V92, V97, 

V205) 

Odnosi Odprtost šole 

Neformalni 

pogovori 

Sproščeno 

vzdušje 

Neformalno 

medsebojno 

spoznavanje 

Napredek 

otroka 

Veselje in 

zadovoljstvo učencev 

Dobro počutje otrok v 

šoli 

Član sveta staršev (V22) Možnost izražanja mnenj Spoznanje o pripravljenosti šole za 

spremembe 

Moje sodelovanje s šolo je le 

na nivoju najbolj obveznega – 

enkrat do dvakrat letno 

pregled dela mojega otroka. 

(V6) 

 Drugih potreb ni. Šolanje otroka, 

njegov uspeh in vedenje so povsem 

neproblematični.  

 

Starši so med primeri partnerskega sodelovanja s šolo, s katerimi so bili zelo zadovoljni, 

najpogosteje navedli sodelovanje s šolskimi strokovnimi delavci (razrednikom, drugimi 

učitelji, svetovalnimi delavci, vodstvom šole) ob otrokovih težavah in potrebah (učnih, 

vedenjskih, socializacijskih idr. težavah, za ureditev statusa športnika, vpis v srednjo šolo, ob 

nasilju nad otrokom ali ob njegovem nasilju nad vrstniki ipd.), sodelovanje s šolskimi 

strokovnimi delavci zaradi aktualnih težav v šoli (npr. sestanek glede nezavarovanega 

prehoda za pešce), sodelovanje s šolskimi strokovnimi delavci zaradi želje po spremembi 

kakšnih zadev (npr. želje po oblikovanju razreda, po zadržanju istega razrednika), 

informiranje staršev ob otrokovih težavah, govorilne ure, roditeljske sestanke, oblikovanje 

vzgojnega načrta šole, aktivnosti za starše o težavah učencev, organizacijo zunajšolskih 

aktivnosti (tabor, zaključni izlet, delavnice, prireditve, božično-novoletni sejem ipd.), članstvo 

v svetu staršev. Zanimiv je tudi odgovor enega od staršev, ki kaže, da starši sodelovanje s šolo 

pogosto povezujejo s težavami otroka: »Moje sodelovanje s šolo je le na nivoju najbolj 

obveznega – enkrat do dvakrat letno pregled dela mojega otroka. Drugih potreb ni. Šolanje 

otroka, njegov uspeh in vedenje so povsem neproblematični.« 

 

Vprašanje 10a: Kaj mi je bilo všeč? 

 

Starši so na vprašanje, kaj jim je bilo pri sodelovanju s šolo všeč, dali zelo različne odgovore. 

Da bi jih navedla pregledneje, jih razvrščam glede na posamezne oblike oziroma namen 

sodelovanja. Ko so s šolo sodelovali zaradi otrokovih težav ali potreb (vedenjskih, učnih, 

socializacijskih ipd.) ali aktualnih zadev/težav v šoli (npr. uvajanje nivojskega pouka, 

nerazumevanje s kakim učiteljem, težave v razredu), je staršem predvsem ugajalo, da jih je 
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šolski strokovni delavec (razrednik, drugi učitelj, svetovalni delavec, ravnatelj) aktivno 

poslušal, izrazil razumevanje in podporo, skupno
6
, učinkovito in hitro reševanje težav, pri 

čemer so se upoštevala tudi njihova mnenja in predlogi, pripravljenost šolskih strokovnih 

delavcev rešiti težave, skrb delavcev šole za dobro otrokovo počutje v šoli, dobro 

(pravočasno, sprotno) informiranje o otrokovih težavah, prepoznavanje učenčevih močnih 

področij oziroma govor o otroku iz perspektive moči, dobri medsebojni odnosi, ki so v 

otrokovo korist in v katerih prevladuje osebni stik, nevsiljivost, sproščenost, spoštovanje in 

neformalnost. Všeč jim je bilo tudi to, da je bila komunikacija med njimi in šolo odprta in 

odkrita, da šola ne zanika problemov in upošteva sprejete dogovore.   

 

V primeru, ko so starši sodelovali pri oblikovanju vzgojnega načrta šole, jim je bilo všeč 

medsebojno sodelovanje, doslednost pri izvajanju dogovorjenega, predvsem pa, da so šolski 

strokovni delavci upoštevali njihova mnenja in predloge. 

 

Podobno so starši navajali tudi v primerih, ko so sami/skupaj s šolo organizirali različne 

izvenšolske aktivnosti (npr. tabor, zaključni izlet, piknik). Ugaja jim, če so imeli možnost 

podati svoje mnenje, predloge in želje, cenijo doslednost pri izvajanju dogovorov, podporo in 

potrditev, ki so ju dobili od šole, dober potek aktivnosti in predvsem, da so imeli možnost 

izbire (da ni bilo vse že vnaprej določeno). Pri udeležbi na zunajšolskih aktivnostih (npr. 

dnevih odprtih vrat, raznih prireditvah, piknikih) pa je bilo staršem všeč druženje, skupno 

delo, neformalni pogovori, neformalno medsebojno spoznavanje, sproščeno vzdušje, odprtost 

šole za nove ideje, možnost boljšega vpogleda v življenje in delo šole, predvsem pa, da je bil 

skupni cilj vseh sodelovanje v korist učencev. 

 

V primeru, ko so se starši udeležili aktivnosti (delavnice, predavanja) na temo otrokovih 

težav, jim je bilo všeč predvsem druženje, aktualnost obravnavanih tem, odprta komunikacija 

in to, da so lahko pridobili nova znanja, izkušnje, informacije o temah, ki jih zanimajo in so 

povezane z njihovimi otroki. 

 

Starši so na govorilnih urah in roditeljskih sestankih cenili razumevanje in doslednost šolskih 

strokovnih delavcev, njihovo pripravljenost pomagati otrokom, njihovo priznanje oziroma da 

ne zanikajo  problemov, ampak pripravljenost, da jih rešijo, odprta in odkrita komunikacija ter 

                                                 
6
 S tem imam v mislih raziskovanje rešitev z vsemi udeleženimi v problemu, ki lahko prispevajo k rešitvi.  
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možnost, da so izrazili svoje mnenje in predloge. Eden od staršev je kot primer dobrega 

partnerskega sodelovanja navedel izredni roditeljski sestanek, ki so ga pripravili učenci sami 

in se na tak način predstavili staršem. 

 

Enemu od staršev, ki je kot primer dobrega partnerskega sodelovanja s šolo navedel članstvo 

v svetu staršev, je posebej ugajala možnost, da je v njem izrazil svoje mnenje. 

 

Vprašanje 10a: Kaj sem s sodelovanjem pridobil/a? 

 

Starši so ne glede na obliko in namen sodelovanja večinoma navedli, da so z dobrim 

partnerskim sodelovanjem s šolo pridobili zaupanje v šolo in šolske strokovne delavce 

(»Dober občutek, da je otrok v dobrih rokah – pri dobrih učiteljih in vzgojiteljih.«), kar jim 

daje motivacijo za nadaljnje sodelovanje, boljše sodelovanje s šolo, v katerem se počutijo bolj 

sproščene in povezane s šolo. Partnersko sodelovanje jim je omogočilo tudi izboljšanje 

odnosov tako s šolskimi delavci kot tudi z otrokom oziroma drugimi družinskimi člani. 

Zadovoljni so bili, ker so s sodelovanjem s šolo odpravili težave oziroma preprečili nadaljnje 

otrokove težave, njegov učni uspeh se je večinoma izboljšal, manj je bilo tudi vedenjskih 

težav, njegovo počutje na šoli pa se je na splošno izboljšalo. Na ta način so dobili potrebno 

podporo in informacije (npr. glede vpisa v srednjo šolo, glede počutja otroka v šoli) oziroma 

znanje za ravnanje z otrokom (»Bolje razumem svojega otroka in ga tudi lažje usmerjam.«), 

kar je pomenilo tudi njihovo razbremenitev pri delu z otrokom (»Nisem potrebovala časa za 

izposojo, pot v fotokopirnico in ni mi bilo treba zapiskov takoj vrniti otrokovemu sošolcu.«). 

Vprašanje 10b: Primer sodelovanja s šolo, s katerim niste bili zadovoljni 

 

Tabela 28: Primeri sodelovanja s šolo, s katerimi starši niso bili zadovoljni 

Primer sodelovanja s šolo, s 

katerim nisem bil 

zadovoljen/a 

Kaj mi ni bilo všeč? Kaj bi moralo biti drugače, da bi 

nadaljeval/a s sodelovanjem? 

Sodelovanje s šolo zaradi 
želje po spremembi določenih 
zadev (V2, V12, V22, V38, 
V70, V129, V131, V144, 
V150, V163, V169, V186, 
V198, V204, V207) 

Način reševanja 
težav 

Neupoštevanje 
predlogov staršev 
Počasno reševanje 
težav 
Vztrajanje šolskih 
delavcev na lastnih 
stališčih 
Neučinkovito 
reševanje težav 
Zanikanje problema 

Način reševanja 
težav 

Pripravljenost 
rešiti težave 
Hitrejše 
reševanje težav 
Skupno 
reševanje težav 
Upoštevanje 
mnenj staršev 
Učinkovitejše 
reševanje težav 
Upoštevanje 
dogovorov s 
strani šole 

Odnos Razlikovanje med 
starši 
Obrambni položaj 
šolskih delavcev 
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Primer sodelovanja s šolo, s 
katerim nisem bil 

zadovoljen/a 

Kaj mi ni bilo všeč? Kaj bi moralo biti drugače, da bi 
nadaljeval/a s sodelovanjem? 

Sodelovanje s šolo zaradi 
želje po spremembi določenih 
zadev  

  Organizacijske 
stvari 

Več 
fleksibilnosti s 
strani šole 
Izboljšanje 
šolske klime  
Menjava šolskih 
delavcev 

Sodelovanje s šolskimi 
strokovnimi delavci zaradi 
otrokovih težav, potreb (V5, 
V13, V33, V43, V44, V50, 
V53, V54, V55, V63, V78, 
V86, V89, V93, V97, V111, 
V113, V121, V122, V128, 
V139, V140, V148, V165, 
V175, V210, V212, V213) 

Način reševanja 
težav 

Nepripravljenost 
šole za reševanje 
težav 
Neučinkovito 
reševanje težav 
Neupoštevanje 
mnenj staršev 
Nefleksibilnost 
šolskih delavcev 
Neinformiranje 
staršev o otrokovih 
težavah 
Zanikanje 
otrokovih težav 
Nepripravljenost 
šole za reševanje 
težav skupaj s starši 
Postavljanje zahtev 
s strani šole 
Zanikanje problema 
Vsiljevanje mnenja 
staršem 

Način reševanja 
težav 

Skupno 
reševanje težav 
Pripravljenost 
rešiti težave 
Učinkovitejše 
reševanje težav 
Več 
fleksibilnosti s 
strani šole 
Upoštevanje 
mnenj staršev 
Večja odzivnost 
šole 
Vključitev ŠSS 
v iskanje rešitev 
Več pogovorov 
s starši 

Odnos Več 
sproščenosti v 
odnosu med 
starši in 
šolskimi delavci 
Odkritost 
šolskih 
delavcev 
Odprava 
občutka 
ogroženosti 
učiteljev v 
stikih s starši 
Bolj spoštljiv 
odnos do 
staršev 

Odnos Neprimeren odnos 
šolskih delavcev do 
staršev 
Neiskrenost šolskih 
delavcev 
Prelaganje šolskega 
dela na starše 

Komunikacija 
med starši in 
šolskimi delavci  

Kritiziranje otroka 
Javno govorjenje 
šolskih delavcev o 
zasebnih zadevah 
Neprimerno 
govorjenje šolskih 
delavcev o učencih 

Organizacijske 
stvari 

Menjava šolskih 
delavcev 
Delo na 
izboljšanju 
šolske klime 

Komunikacija 
med starši in 
šolskimi delavci 

Boljše 
podajanje 
informacij 
Odprt pogovor 

Način dela Razbremenitev 
staršev 
Delitev 
šolskega dela 
med domom in 
šolo 
Enakost do vseh 
učencev 

Sodelovanje pri oblikovanju 
vzgojnega načrta (V39, V136) 

Način dela Neupoštevanje 
predlogov staršev 
Nezadovoljstvo s 
pristopom šole k 
oblikovanju 
vzgojnega načrta 

Možnost sodelovanja 

Organizacija zunajšolskih 
aktivnosti (V141, V159) 

Način dela Neupoštevanje 
mnenj staršev 
Enostransko  

Več fleksibilnosti 
Pripravljenost na spremembe 
Skupno iskanje rešitev 
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Primer sodelovanja s šolo, s 
katerim nisem bil 

zadovoljen/a 

Kaj mi ni bilo všeč? Kaj bi moralo biti drugače, da bi 
nadaljeval/a s sodelovanjem? 

Organizacija zunajšolskih 
aktivnosti 

Način dela odločanje šolskih 
delavcev 

  

Roditeljski sestanki (V25, 
V32, V88, V170, V179, 
V214) 

Komunikacija 
med starši in 
šolskimi delavci 

Nesprejemanje 
pozitivne kritike 
staršev 
Kritiziranje otroka 

Način dela Nerazumevanje 
med starši in 
šolskimi delavci 
se ne sme 
prenašati na 
učence 
Upoštevanje 
predlogov 
staršev 
Enakost do vseh 
učencev 
Pripravljenost 
rešiti težave 
Pogled na 
otroka iz 
perspektive 
moči 

Način dela Mobing učitelja 
nad učenci 
Neupoštevanje 
predlogov staršev 
Razlikovanje med 
otroki 
Neučinkovito 
reševanje težav 

Organizacijske 
stvari 

Prekrivanje 
terminov sestankov 
Neustrezen časovni 
termin 

Govorilne ure (V75, V126, 
V179) 

Komunikacija 
med starši in 
šolskimi delavci 

Kritiziranje otroka Pogled na otroka iz perspektive 
moči 

Ne-informiranje staršev o 
otrokovih težavah (V15) 

Nesprotno reševanje težave Pravočasno informiranje glede 
otrokovih težav 

Prenašanje govoric med 
učitelji (V155) 

Sprevračanje besed Odkrit pogovor 

Razlikovanje med otroki 
(V183, V211) 

Neprijazen odnos šolskih delavcev do 
staršev 

Enakost do vseh učencev 
Spoštovanje kulturnih, socialnih in 
narodnostnih razlik 

Udeležba otrok na šolski 
aktivnosti (V201)  

Neupoštevanje dogovora s strani šole Upoštevanje dogovorov s strani 
šole 

 

Starši so med primeri sodelovanja s šolo, s katerimi niso bili zadovoljni, navedli: sodelovanje 

s šolskimi delavci zaradi želje po spremembi kakšnih zadev/opozoriti na kakšne probleme 

(npr. neizpolnjevanje delovnih obveznosti hišnika, delitev otrok iz dveh v tri razrede, zahteva 

po zamenjavi učitelja, pritožba nad nasilnostjo učitelja, uvedba diferenciacije pouka, pogovor 

o pretežkih šolskih torbah, želja po možnosti vegetarijanske prehrane ipd.), sodelovanje s 

šolskimi delavci zaradi otrokovih težav in potreb (učnih, vedenjskih ipd. težav, nasilje v 

razredu, konflikti v razredu, delo z nadarjenimi otroki in podobno), sodelovanje pri 

oblikovanju vzgojnega načrta šole, organizacija zunajšolskih aktivnosti (npr. smučanja, 

valete), roditeljski sestanki, govorilne ure, ne-informiranje oziroma slabo informiranje staršev 

(prepozno ob otrokovih težavah, premalo možnosti za pridobitev informacij, ki starše 

zanimajo, npr. o vpisu v srednjo šolo itd.), prenašanje govoric med učitelji in udeležba otrok 

na šolski aktivnosti. 
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Vprašanje 10b: Kaj mi ni bilo všeč? 

 

Podobno kot na vprašanje o primerih partnerskega sodelovanja, s katerimi so bili zadovoljni, 

so tudi na to vprašanje odgovarjali različno. Zaradi boljše preglednosti odgovore navajam po 

obliki in namenu sodelovanja. Ko so starši želeli, da bi se na šoli kaj spremenilo, ali ko so 

želeli opozoriti na kakšen problem, jih je motilo, da jih šola ni upoštevala in/ali da je preveč 

vztrajala pri svojem (»Očitno osebno motivirano oblikovanje razreda s problematičnimi 

učenci.«), razlikovanje med starši (»Prvotno delitve niso izpeljali na osnovi strokovnih 

kriterijev, pač pa glede na vplivnost staršev: zato je poskus delitve propadel. Izvedli so jo šele 

naslednje leto, tokrat z upoštevanjem strokovnih kriterijev.«), počasno in neučinkovito 

reševanje težav (»Predolgo odločanje o tem, ali imamo starši prav ali ne.«), obrambna drža 

šolskih strokovnih delavcev in zanikanje problemov. 

 

Ko so starši želeli sodelovati s šolskimi strokovnimi delavci zaradi otrokovih težav ali potreb, 

staršem ni ugajala nepripravljenost šole za reševanje težav (»Povedali so mi, da posebne 

pomoči ne morem pričakovati, ker je veliko težjih primerov.« – učenec z disleksijo), 

predvsem pa nepripravljenost za reševanje težav skupaj s starši (»Šola ni želela, da starši 

sodelujemo pri reševanju problemov (problem nasilja in nediscipline v razredu). Predstavniku 

v svetu staršev, ki smo ga starši soglasno pooblastili za kontakt, so po njegovem otroku 

poslali pismo, da naj se starši ne vmešavamo v probleme, ki jih bo šola sama reševala.«), 

zanikanje problema oziroma otrokovih težav, vsiljevanje lastnega mnenja, nefleksibilnost 

šolskih strokovnih delavcev in postavljanje zahtev, katerim naj bi starši ugodili, ne da bi šola 

upoštevala njihova mnenja in predloge. Motil jih je tudi odnos šolskih strokovnih delavcev do 

staršev, ki so ga označili kot neprimernega in neiskrenega. Ni jim ugajal način, na katerega so 

šolski strokovni delavci govorili o učencih (kritiziranje učencev, poudarjanje napak in tistega, 

kar ne znajo ali zmorejo) in javno govorjenje šolskih strokovnih delavcev o zadevah, ki so 

bile po mnenju staršev zasebne narave. Motilo jih je tudi, da jih šolski strokovni delavci niso 

pravočasno obvestili o otrokovih težavah (»Ni javila, da ima otrok težave v šoli, kljub temu 

da je vedela, za kaj gre.«) in da šola prelaga šolsko delo na starše. Na roditeljskih sestankih 

staršem ni ugajalo, da šolski strokovni delavci niso upoštevali njihovega mnenja in predlogov 

ali pozitivne kritike, prav tako jim ni ugajalo neučinkovito reševanje težav in prenašanje 

slabih odnosov med starši in šolskimi strokovnimi delavci na učence (»Primeri pozitivne 

kritike na sestanku niso bili sprejeti kot želja po izboljšavi. Učitelj je izvajal 'mobing' nad 

učenci zaradi kritike.«). Motilo jih je tudi, da učitelji na roditeljskih sestankih in govorilnih 
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urah velikokrat zgolj kritizirajo učence, ne povedo pa nič o njihovih virih moči, in 

razlikovanje med učenci. Organizacijsko jih je motil neustrezen čas roditeljskih sestankov 

oziroma sočasnost sestankov za več razredov (kar je moteče za starše, ki imajo več otrok v isti 

osnovni šoli). 

 

Pri oblikovanju vzgojnega načrta šole staršem ni ugajalo, da šola ni upoštevala njihovih 

mnenj oziroma jih ni že na začetku povabila k sodelovanju (»Šola nas, staršev, ni takoj 

sprejela k sodelovanju, šele ko smo 'zatežili'.«) in pristop šole k oblikovanju vzgojnega načrta 

(»V anketi so bila vprašanja sestavljena tako, da po mojem mnenju ne morejo dati relevantnih 

rezultatov. Ne moremo si predstavljati, da kdo na podlagi take ankete pridobi kakršne koli 

podatke za analizo ali izboljšanje stanja.«). 

 

Pri organizaciji zunajšolskih aktivnosti staršem ni ugajalo neupoštevanje njihovih mnenj in 

enostransko odločanje (»Da niso sklicali sestanka, da bi se skupaj pogovorili o tako 

zahtevnem projektu, kot je organizacija valete.«). 

 

Nekdo ni bil zadovoljen s sodelovalnostjo šole, ker ga niso pravočasno opozorili na neredno 

prihajanje njegovega otroka k pouku, ampak so mu to povedali šele na govorilnih urah. Starše 

je motil tudi neprijazni odnos šolskih strokovnih delavcev, razlikovanje med otroki (glede na 

izobrazbo, nacionalnost ipd.) in sprevračanje besed staršev. 

 

Vprašanje 10b: Kaj bi moralo biti drugače, da bi nadaljeval/a s sodelovanjem? 

 

Starši so na to vprašanje odgovorili, da si želijo, da bi bili šolski delavci bolj zainteresirani za 

reševanje težav, da jih ne bi zanikali, da bi jih reševali sproti, učinkovito in skupaj z njimi, 

tako da bi upoštevali tudi njihova mnenja in predloge, da bi si bolj prizadevali za dobro 

vzdušje in da bi imeli enak odnos do vseh učencev (ne glede na narodno pripadnost, 

materialno stanje družine, šolski uspeh ipd.). V stiku s šolskimi delavci si želijo več 

sproščenosti, odkritosti, fleksibilnosti, spoštovanja in zmanjšanje oziroma odpravo občutka 

ogroženosti, ki so ga opazili pri kom od šolskih strokovnih delavcev. Menijo, da bi jih boljše 

sodelovanje vsaj nekoliko razbremenilo in pravilneje porazdelilo delo med starši in šolo. 

Nekateri pa so odgovorili, da boljšega sodelovanja s šolo ne bo, če ne bodo zamenjali koga od 

šolskih strokovnih delavcev. 
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Posebej pomembna se mi zdi želja nekaterih staršev, da bi bili šolski strokovni delavci bolj 

pozorni na otrokove vire moči in da na roditeljskih sestankih/govorilnih urah ne bi le 

kritizirali njihovih otrok.  

 

4.1.2 Dejavniki, ki se povezujejo z možnostjo partnerstva med domom in šolo 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, kateri dejavniki (npr. stopnja izobrazbe staršev, njihova 

narodna pripadnost, oblika družine, v kateri živijo ipd.) vplivajo na mnenje staršev, da so/niso 

partnerji šole.  

 

4.1.2.1 Stopnja izobrazbe matere 

 

H1: Tiste matere, ki imajo osnovnošolsko stopnjo izobrazbe, so se same v manjši meri 

opredelile za partnerje šole (ali so se tako opredelili njihovi partnerji) kot tiste matere, ki 

imajo poklicno stopnjo izobrazbe ali več.  

 

Tabela 29: Razlike med dojemanjem staršev kot partnerjev šole in stopnjo izobrazbe matere 

 

Izobrazba matere 

Skupaj Osnovna šola 

Poklicna šola 

ali več 

Starši sebe vidijo kot 

partnerja šole 

Da Frekvenca 3 121 124 

Stolpčni odstotek 30,0% 60,5% 59,0% 

Ne Frekvenca 7 79 86 

Stolpčni odstotek 70,0% 39,5% 41,0% 

Skupaj Frekvenca 10 200 210 

Stolpčni odstotek 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabela 30: Hi-kvadrat test za ugotavljanje razlik med dojemanjem staršev kot partnerjev šole glede na stopnjo 

izobrazbe matere 

 

Vrednost 

Prostostne 

stopinje 

Stat. pomembnost 

(2-stranska) 

Pearson Hi kvadrat 3,664a 1 ,056 

Razmerje verjetij 3,617 1 ,057 

Linear-by-Linear Association 3,646 1 ,056 

Število veljavnih primerov 210   

a. 1 celica (25,0%) ima pričakovano vrednost manj kot 5. Minimum je 4,10. 
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Ker za Hi-kvadrat preizkus ni bilo izpolnjenih pogojev, saj je bilo 25,0 % teoretičnih frekvenc 

manjših od 5, sem za preverjanje hipoteze uporabila Kullbackov preizkus.  

Rezultat 2↑–preizkusa: 2↑ = 3,617, g = 1, α(P) = 0,057 

Na osnovi 2↑–preizkusa (0,057 0,05) ugotovim, da lahko ničelno hipotezo (H0) obdržim in 

zavrnem delovno hipotezo, ki pravi, da so se tiste matere, ki imajo osnovnošolsko stopnjo 

izobrazbe, same v manjši meri opredelile za partnerje šole (ali so se tako opredelili njihovi 

partnerji)
7
 kot tiste matere, ki imajo poklicno stopnjo izobrazbe ali več. Razlika med tistimi 

materami, ki imajo osnovnošolsko izobrazbo in tistimi, ki imajo poklicno stopnjo izobrazbe 

ali več, ni statistično značilna. Kot je razvidno iz Tabele 30, se je za partnerja šole opredelilo 

30,0% mater (ali so se tako opredelili njihovi partnerji), ki imajo osnovnošolsko stopnjo 

izobrazbe ter 60,5% mater (ali so se tako opredelili njihovi partnerji), ki imajo poklicno 

stopnjo izobrazbe ali več. Podatki sicer nakazujejo, da se matere, ki imajo osnovnošolsko 

izobrazbo v večji meri ne vidijo kot partnerje šole (70%) v primerjavi z materami, ki imajo 

poklicno stopnjo izobrazbe ali več (39,5%), vendar je bilo število mater z osnovno stopnjo 

izobrazbe, ki so sodelovale v anketi premajhno, da bi mi dovolilo kakršnokoli sklepanje, da 

stopnja izobrazbe vpliva na dojemanje sebe kot partnerja šole.    

 

4.1.2.2 Stopnja izobrazbe očeta 

 

H2: Tisti očetje, ki imajo osnovnošolsko stopnjo izobrazbe, so se sami v manjši meri 

opredelili za partnerje šole (ali so se tako opredelile njihove partnerke) kot tisti očetje, ki 

imajo poklicno stopnjo izobrazbe ali več.  

 

Tabela 31: Razlike med dojemanjem staršev kot partnerjev šole in stopnjo izobrazbe očeta 

 

Izobrazba očeta 

Skupaj Osnovna šola 

Poklicna šola in 

več 

Starši sebe vidijo kot 

partnerja šole 

Da Frekvenca 2 115 117 

Stolpčni odstotek 25,0% 59,6% 58,2% 

Ne Frekvenca 6 78 84 

Stolpčni odstotek 75,0% 40,4% 41,8% 

Skupaj Frekvenca 8 193 201 

Stolpčni odstotek 100,0% 100,0% 100,0% 

                                                 
 
7
 Vprašalnik namreč ni vseboval vprašanja, kdo je izpolnjeval anketo – mati ali oče ali oba skupaj.  
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Tabela 32: Hi-kvadrat test za ugotavljanje razlik med dojemanjem staršev kot partnerjev šole glede na stopnjo 

izobrazbe očeta 

 

Vrednost 

Prostostne  

stopinje 

Stat. pomembnost  

(2-stranska) 

Pearson Hi-kvadrat 3,777a 1 ,052 

Razmerje verjetij 3,788 1 ,052 

Linear-by-Linear Association 3,758 1 ,053 

Število veljavnih primerov 201   

a. 2 celici (50,0%) ima pričakovano vrednost manj kot 5. Minimum je 3,34. 

 

Ker za Hi-kvadrat preizkus ni bilo izpolnjenih pogojev, saj je bilo 50,0 % teoretičnih frekvenc 

manjših od 5, sem za preverjanje hipoteze uporabila Kullbackov preizkus.  

Rezultat 2↑–preizkusa: 2↑ = 3,788, g = 1, α(P) = 0,052 

Na osnovi 2↑–preizkusa (0,052 0,05) ugotovim, da lahko ničelno hipotezo (H0) obdržim in 

zavrnem delovno hipotezo, ki pravi, da so se tisti očetje, ki imajo osnovnošolsko stopnjo 

izobrazbe, sami v manjši meri opredelili za partnerje šole (ali so se tako opredelile njihove 

partnerke)
8
 kot tisti očetje, ki imajo poklicno stopnjo izobrazbe ali več. Razlika med tistimi 

očeti, ki imajo osnovnošolsko izobrazbo in tistimi, ki imajo poklicno stopnjo izobrazbe ali 

več, ni statistično značilna. Kot je razvidno iz Tabele 32, se je za partnerja šole opredelilo 

25,0% očetov (ali so se tako opredelile njihove partnerke), ki imajo osnovnošolsko stopnjo 

izobrazbe ter 59,6% očetov (ali so se tako opredelile njihove partnerke), ki imajo poklicno 

stopnjo izobrazbe ali več. Podatki sicer nakazujejo, da se očetje, ki imajo osnovnošolsko 

izobrazbo v večji meri ne vidijo kot partnerje šole (75%) v primerjavi z očeti, ki imajo 

poklicno stopnjo izobrazbe ali več (40,4%), vendar je bilo število očetov z osnovno stopnjo 

izobrazbe, ki so sodelovali v anketi premajhno, da bi mi dovolilo kakršnokoli sklepanje, da 

stopnja izobrazbe vpliva na dojemanje sebe kot partnerja šole.  

 

4.1.2.3 Oblika družine 

 

H3: Tisti starši, ki živijo s partnerjem/partnerko in otrokom/otroki, sebe v večji meri vidijo 

kot partnerja šole kot tisti starši, ki živijo sami z otrokom/otroki. 

 

 

                                                 
 
8
 Vprašalnik namreč ni vseboval vprašanja, kdo je izpolnjeval anketo – mati ali oče ali oba skupaj.  
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Tabela 33: Razlike med dojemanjem staršev kot partnerjev šole in obliko družine 

 

Oblika družine 

Skupaj 

Živim sam/a z 

otrokom/otroki 

Živim s 

partnerjem/part

nerko in 

otrokom/otroki 

Starši sebe vidijo kot 

partnerja šole 

Da Frekvenca 16 109 125 

Stolpčni odstotek 61,5% 59,6% 59,8% 

Ne Frekvenca 10 74 84 

Stolpčni odstotek 38,5% 40,4% 40,2% 

Skupaj Frekvenca 26 183 209 

Stolpčni odstotek 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabela 34: Hi-kvadrat test za ugotavljanje razlik med dojemanjem staršev kot partnerjev šole glede na obliko 

družine 

 

Vrednost 

Prostostne 

stopinje 

Stat. pomembnost 

(2-stranska) 

Pearson Hi-kvadrat ,037a 1 ,848 

Razmerje verjetij ,037 1 ,847 

Linear-by-Linear Association ,037 1 ,848 

Število veljavnih primerov 209   

a. 0 celic (,0%) ima pričakovano vrednost manj kot 5. Minimum je 10,45. 

 

Za preverjanje hipoteze sem uporabila Hi-kvadrat test.  

Rezultati: χ
2
 = 0,037, g = 1, α(P) = 0,848 

Na osnovi Hi-kvadrat testa (0,848 0,05) ugotovim, da lahko ničelno hipotezo (H0) obdržim in 

zavrnem delovno hipotezo, ki pravi, da tisti starši, ki živijo s partnerjem/partnerko in 

otrokom/otroki, sebe v večji meri vidijo kot partnerje šole kot tisti starši, ki živijo sami z 

otrokom/otroki. Razlika med tistimi starši, ki živijo s partnerjem/partnerko in otrokom/otroki 

in tistimi starši, ki živijo sami z otrokom/otroki ni statistično značilna. Tabela 34 nam pokaže, 

da sebe kot partnerja šole vidi 61,5% staršev, ki živijo sami z otrokom/otroci ter 59,6% 

staršev, ki živijo s partnerjem/partnerko in otrokom/otroci.  

 
4.1.2.4 Število otrok v družini  

 

H4: Tisti starši, ki imajo enega ali dva otroka sebe v večji meri vidijo kot partnerja šole kot 

tisti starši, ki imajo tri ali več otrok. 
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Tabela 35: Razlike med dojemanjem staršev kot partnerjev šole in številom otrok v družini 

 
Število otrok v družini 

Skupaj Eden Dva 

 

Trije in več 

Starši sebe vidijo kot 

partnerja šole 

Da Frekvenca 27 77 21 125 

Stolpčni odstotek 62,8% 61,6% 50,0% 59,5% 

Ne Frekvenca 16 48 21 85 

Stolpčni odstotek 37,2% 38,4% 50,0% 40,5% 

Skupaj Frekvenca 43 125 42 210 

Stolpčni odstotek 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabela 36: Hi-kvadrat test za ugotavljanje razlik med dojemanjem staršev kot partnerjev šole glede na število 

otrok v družini 

 

Vrednost 

Prostostne 

stopinje 

Statistična pomembnost 

(2-stranska) 

Pearson Hi-kvadrat 1,995a 2 ,369 

Razmerje verjetij 1,969 2 ,374 

Linear-by-Linear Association 1,420 1 ,233 

Število veljavnih primerov 210   

a. 0 celic (,0%) ima pričakovano vrednost manj kot 5. Minimum je 17,00. 

 

Za preverjanje hipoteze sem uporabila Hi-kvadrat test.  

Rezultati: χ
2
 = 1,995, g = 2, α(P) = 0,369. 

Na osnovi Hi-kvadrat testa (0,369 0,05) ugotovim, da lahko ničelno hipotezo (H0) obdržim in 

zavrnem delovno hipotezo, ki pravi, da tisti starši, ki imajo enega ali dva otroka v večji meri 

vidijo sebe kot partnerje šole kot tisti starši, ki imajo tri ali več otrok. Razlika med tistimi 

starši, ki imajo enega ali dva otroka in tistimi starši, ki imajo tri ali več otrok ni statistično 

značilna. Tabela 36 nam pokaže, da sebe kot partnerja šole vidi 62,8% staršev, ki imajo enega 

otroka, 61,6% staršev, ki imajo dva otroka ter 50% staršev, ki imajo tri ali več otrok. Kot je še 

razvidno iz zgornje tabele pa se odstotek staršev, ki sebe vidijo kot partnerja šole niža glede 

na število otrok v družini.  

 

4.1.2.5 Narodnost staršev 

 

H5: Tisti starši, ki po narodnosti niso Slovenci sebe v manjši meri vidijo kot partnerja šole kot 

tisti starši, ki so sami ali njihov partner/partnerka po narodnosti Slovenci.  
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Tabela 37: Razlike med dojemanjem staršev kot partnerjev šole in narodno pripadnostjo družine 

 

Narodnost družine 

Skupaj 

Oba starša 

Slovenca 

Eden od 

staršev 

Neslovenec 

 

Oba starša 

Neslovenca 

Starši sebe vidijo kot 

partnerja šole 

Da Frekvenca 99 15 9 123 

Stolpčni odstotek 61,1% 71,4% 34,6% 58,9% 

Ne Frekvenca 63 6 17 86 

Stolpčni odstotek 38,9% 28,6% 65,4% 41,1% 

Skupaj Frekvenca 162 21 26 209 

Stolpčni odstotek 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabela 38: Hi-kvadrat test za ugotavljanje razlik med dojemanjem staršev kot partnerjev šole glede na narodnost 

družine 

 
Vrednost 

Prostostne 

stopinje 

Statistična pomembnost 

(2-stranska) 

Pearson Hi-kvadrat 8,020a 2 ,018 

Razmerje verjetij 7,969 2 ,019 

Linear-by-Linear Association 4,099 1 ,043 

 Število veljavnih primerov 209   

a. 0 celic (,0%) ima pričakovano vrednost manj kot 5. Minimum je 8,64. 

 

Za preverjanje hipoteze sem uporabila Hi-kvadrat test.  

Rezultati: χ2 = 8,020, g = 2, α(P) = 0,018. 

Na osnovi Hi-kvadrat testa (0,018 0,05) ugotovim, da lahko ničelno hipotezo (H0) zavrnem in 

obdržim delovno hipotezo, ki pravi, da tisti starši, ki po narodnosti niso Slovenci sebe v 

manjši meri vidijo kot partnerje šole kot tisti starši, ki so sami ali njihov partner/partnerka po 

narodnosti Slovenci. χ2–preizkus je pokazal, da je razlika statistično značilna. Če primerjamo 

narodnost družine z dojemanjem staršev kot partnerjev šole, vidimo, da se 65,4% staršev, ki 

po narodnosti niso Slovenci, sebe ne vidi kot partnerjev šole. V družinah, kjer sta oba starša 

Slovenca ali vsaj eden od njiju, pa se odstotek tistih, ki sebe vidijo kot partnerja šole, 

povečuje.  
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4.1.2.6 Otrokov splošni učni uspeh  

 

H6: Tisti starši, katerih otrok je imel v preteklem šolskem letu dober ali zelo dober splošni 

učni uspeh se v večji meri sebe vidijo kot partnerja šole kot tisti starši, katerih otrok je imel 

zelo slab, slab ali povprečen uspeh.  

 

Tabela 39: Razlike med dojemanjem staršev kot partnerjev šole in otrokovim splošnim učnim uspehom 

 

 

Splošni učni uspeh otroka 

Skupaj 

Zelo slab, slab, 

povprečen 

splošni učni 

uspeh 

Dober, zelo 

dober splošni 

učni uspeh 

Starši sebe vidijo kot 

partnerja šole 

Da Frekvenca 17 108 125 

Stolpčni odstotek 51,5% 60,7% 59,2% 

Ne Frekvenca 16 70 86 

Stolpčni odstotek 48,5% 39,3% 40,8% 

Skupaj Frekvenca 33 178 211 

Stolpčni odstotek 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabela 40: Hi-kvadrat test za ugotavljanje razlik med dojemanjem staršev kot partnerjev šole glede na otrokov 

splošni učni uspeh 

 
Vrednost 

Prostostne 

stopinje 

Stat. pomembnost 

(2-stranska) 

Pearson Hi-kvadrat ,967a 1 ,325 

Razmerje verjetij ,955 1 ,328 

Linear-by-Linear Association ,963 1 ,327 

Število veljavnih primerov 211   

a. 0 celic (,0%) ima pričakovano vrednost manj kot 5. Minimum je 13,45. 

 

Za preverjanje hipoteze sem uporabila Hi-kvadrat test.  

Rezultati: χ2 = 0,967, g = 1, α(P) = 0,325 

Na osnovi Hi-kvadrat testa (0,325 0,05) ugotovim, da lahko ničelno hipotezo (H0) obdržim in 

zavrnem delovno hipotezo, ki pravi, da tisti starši, katerih otrok je imel v preteklem šolskem 

letu dober ali zelo dober splošni učni uspeh, sebe v večji meri vidijo kot partnerje šole kot tisti 

starši, katerih otrok je imel zelo slab, slab ali povprečen uspeh. χ2–preizkus je pokazal, da 

razlika ni statistično značilna. Če primerjamo lastno dojemanje staršev kot partnerjev šole s 

splošnim učnim uspehom njihovega otroka, vidimo, da se 50% ali več staršev sebe vidi kot 
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partnerja šole ne glede na splošni učni uspeh otroka. Vendar pa se delež staršev, ki sebe vidijo 

kot partnerje šole, znižuje sorazmerno s slabšim splošnim učnim uspehom otroka.    

 

4.1.3 Preverjanje raziskovalnih hipotez  

 

Hipoteza 1: 

Zanimalo me je, ali tisti starši, ki s šolo najpogosteje sodelujejo na govorilnih urah, kot glavni 

razlog za svoje sodelovanje s šolo navajajo zanimanje za šolski uspeh svojega otroka. 

Hipotezo sem preverila s pomočjo preskusa o deležu enot in predpostavila, da več kot 50 % 

staršev, ki s šolo najpogosteje sodelujejo na govorilnih urah, kot glavni razlog za sodelovanje 

s šolo navaja zanimanje za šolski uspeh svojega otroka. To pomeni, da sem v ničelni hipotezi 

predpostavila, da bo 51% staršev, ki najpogosteje sodelujejo s šolo v obliki govorilnih ur, 

zanimanje za šolski uspeh svojega otroka navajalo kot glavni razlog za sodelovanje s šolo 

(H0: P = 0,51). Enačbe (1), (2) in (3) so dale naslednje rezultate (op. T.K.: Tabela 42 prikazuje 

število staršev, za katere je udeležba na govorilnih urah glavna oblika sodelovanja s šolo, 

Tabela 43 pa glavne razloge za najpogostejše (7- ali večkrat letno) sodelovanje staršev s 

šolo.): 

 

Tabela 41: Število staršev, za katere je udeležba na govorilnih urah glavna oblika sodelovanja s šolo 

                                 

 

Odgovori  

Veljavni  Manjkajoči Skupaj 

Število Odstotek Število Odstotek 

 

Število 

 

Odstotek 

Govorilne ure*glavni razlog za  

najpogostejše sodelovanje staršev s šolo             

42 100% 0 0% 42 100% 

                                               

 

Tabela 42: Glavni razlogi za najpogostejše (7-ali večkrat letno) sodelovanje staršev s šolo  

                                 

 

Glavni razlog za najpogostejše sodelovanje staršev s šolo   

 

 

 

        Skupaj 

Zanimanje za 

šolski uspeh 

otroka 

Konflikti v 

razredu, ki ga 

obiskuje moj 

otrok 

Zaradi 

učnih težav 

mojega 

otroka 

Sem član/ica 

sveta staršev 

ali sveta šole 

Govorilne ure        vsaj 9-10krat 

                               letno                                  

                              7-8krat letno              

8 

 

25 

2 

 

3 

 

 

2 

1 

 

1 

11 

 

31 

Skupaj 33 5 2 2 42 
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P =  na / n    (1) 

P = 33 / 42 = 0,786 

 

SE (p) = √ p * (1 – p) / N        (2) 

SE (p) = √ 0,786 * (1 – 0,786) / 42 

SE (p) = 0,063 

 

Z = (p – o) / SE (p)    (3) 

Z = (0, 786 – 0,51) / 0,063 

Z = 4,38 

 

Z-preizkus (z = 4,38 > z0,05=1,96) je pokazal, da je statistično pomembno več kot 51 % 

staršev, ki s šolo najpogosteje sodelujejo v obliki govorilnih ur, kot glavni razlog za 

sodelovanje s šolo navedlo zanimanje za šolski uspeh svojega otroka, in na podlagi vzorčnih 

podatkov lahko potrdim delovno hipotezo H1. 

 

Hipoteza 2: 

Zanimalo me je, ali tisti starši, ki menijo, da so partnerji šole, dajejo sodelovanju staršev s 

šolo večji pomen kot starši, ki se ne doživljajo kot partnerji šole. Da bi hipotezo statistično 

preverila, sem postavila ničelno hipotezo: starši, ki sebe vidijo kot partnerja šole, dajo 

sodelovanju šole enak pomen kot starši, ki se ne doživljajo kot partnerja šole. Hipotezo sem s 

t-testom preverjala s pomočjo podatkov iz odgovorov na vprašanji 3 in 7. Izračun je pokazal, 

da lahko zavrnem ničelno hipotezo, saj je razlika med starši, ki se vidijo kot partnerje šole in 

tistimi, ki se ne, statistično značilna (t= 3,338 in p=0,001). Aritmetična sredina pri starših, ki 

sebe vidijo kot partnerja šole, znaša 21,82, pri starših, ki sebe ne vidijo kot partnerja šole, pa 

20,30. Delovna hipoteza H2 torej velja: starši, ki sebe vidijo kot partnerja šole, dajejo 

sodelovanju staršev s šolo večji pomen kot starši, ki se ne doživljajo kot partnerja šole. 

 

Tabela 43: Razlike med stopnjo pomena sodelovanja s šolo in dojemanjem staršev kot partnerjev šole  

                                Starši sebe vidijo kot  

                     partnerja šole 

Število 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Pomen sodelovanja             Da 125 21,82 3,18 ,28 

                                            Ne 86 20,83 3,36 ,36 
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Tabela 44: T-test za ugotavljanje razlik med stopnjo pomena sodelovanja s šolo glede na dojemanje staršev kot 

partnerjev šole  

                                 

 

t df 

Stopnja 

značilnosti  

(2-stranska) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin  

95% interval 

zaupanja  

 

   

 Spodnji Zgornji 

Pomen sodelovanja       Enakost varianc 3,338 209 ,001 1,52 ,62 2,42 

                                      Neenakost varianc 3,303 175,831 ,001 1,52 ,61 2,43 

 

Hipoteza 3: 

Zanimalo me je, če staršem največjo oviro za sodelovanje s šolo predstavlja njihov nižji 

socialno-ekonomski status. Hipotezo sem preverila s pomočjo dveh indikatorjev socialno-

ekonomskega statusa, in sicer materialnega stanja in narodne pripadnosti:  

 

H3a – Staršem največjo oviro za sodelovanje s šolo predstavlja slabo materialno stanje 

družine.   

H3b – Staršem največjo oviro za sodelovanje s šolo predstavlja njihova pripadnost 

narodnostni manjšini. 

 

Hipoteza 3a: 

Zanimalo me je, ali staršem največjo oviro za sodelovanje s šolo predstavlja slabo materialno 

stanje njihove družine. Hipotezo sem preverila s pomočjo preizkusa o deležu enot in 

predpostavila, da več kot 50% staršem največjo oviro za sodelovanje s šolo predstavlja slabo 

materialno stanje njihove družine. To pomeni, da sem v ničelni hipotezi predpostavila, da bo 

slabo materialno stanje njihove družine 51% staršev predpostavljalo največjo oviro za 

sodelovanje s šolo (H0: P = 0,50). S pomočjo enačbe (1), (2) in (3) sem prišla do naslednjega 

rezultata:  

P =  na / N    (1) 

P = 2 / 214 = 0,009 

SE (p) = √ p * (1 – p) / N         (2) 

SE (p) = √ 0,009 * (1 – 0,009) / 214 

SE (p) = 0,006 

 

Z = (p – o) / SE (p)          (3) 
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Z = (0, 009 – 0,51) / 0,006 

Z = –83,5 

 

Z-preizkus (z = –83,5 < z0,05 = 1,96) je pokazal, da je staršev, ki jim je največja ovira za 

sodelovanje s šolo slabo materialno stanje družine, statistično pomembno manj kot 51 %, in 

na podlagi vzorčnih podatkov lahko zavrnem delovno hipotezo. Velja torej, da staršem 

njihovo slabo materialno stanje ne predstavlja največje ovire za sodelovanje s šolo. 

 

Hipoteza 3b: 

Zanimalo me je, ali staršem največjo oviro za sodelovanje s šolo predstavlja njihova drugačna 

narodna pripadnost. Hipotezo sem preverila s pomočjo preizkusa o deležu enot in 

predpostavila, da več kot 50% staršem največjo oviro za sodelovanje s šolo predstavlja 

njihova drugačna narodna pripadnost. To pomeni, da sem v ničelni hipotezi predpostavila, da 

bo 51% staršem njihova drugačna narodna pripadnost predstavljala največjo oviro za 

sodelovanje s šolo (H0: P = 0,50). S pomočjo enačbe (1), (2) in (3) sem prišla do naslednjega 

rezultata:  

 

P = na / N    (1) 

P = 3 / 214= 0,014 

 

SE (p) = √ p * (1 – p) / N         (2) 

SE (p) = √ 0,014 * (1 – 0,014) / 214 

SE (p) = 0,008 

 

Z = (p – o) / SE (p)          (3) 

Z = (0, 014 – 0,51) / 0,008 

Z = -62 

 

Z-preizkus (z = –62 < z0,05 = 1,96) je pokazal, da je staršev, ki jim je največja ovira za 

sodelovanje s šolo njihova drugačna narodna pripadnost, statistično pomembno manj kot 

51 %, in na podlagi vzorčnih podatkov lahko zavrnem delovno hipotezo. Velja torej, da 

staršem njihova drugačna narodna pripadnost ne pomeni največje ovire za sodelovanje s šolo. 
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Hipoteza 4:   

Zanimalo me je, ali se tisti starši, ki menijo, da so partnerji šole, v večji meri strinjajo s 

trditvami, ki opisujejo značilnosti partnerstva, kot tisti starši, ki menijo, da niso partnerji šole. 

Za statistično preverjanje hipoteze sem postavila ničelno hipotezo: starši, ki sebe vidijo kot 

partnerja šole, se v enaki meri strinjajo s trditvami, ki opisujejo značilnosti partnerstva kot 

tisti starši, ki sebe ne vidijo kot partnerja šole. Hipotezo sem s t-testom preverjala s pomočjo 

rezultatov vprašanj 6 in 7. Izračun je pokazal, da ničelno hipotezo lahko zavrnem, saj je 

razlika statistično značilna (t = 8,113 in p = 0,000). Aritmetična sredina pri starših, ki sebe 

vidijo kot partnerja šole znaša 49,82, pri starših, ki sebe ne vidijo kot partnerja šole pa 39,64. 

Velja torej, da se starši, ki sebe vidijo kot partnerja šole, v večji meri strinjajo s trditvami, ki 

opisujejo značilnosti partnerstva in s tem obdržim delovno hipotezo. 

 

Tabela 45: Razlike med stopnjo strinjanja s trditvami, ki opisujejo značilnosti partnerstva in dojemanjem staršev 

kot partnerjev šole  

                                Starši sebe vidijo kot  

                     partnerja šole 

Število 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Stopnja strinjanja                Da 125 49,82 9,62 ,86 

                                            Ne 86 39,64 7,88 ,85 

 

Tabela 46: T-test za ugotavljanje razlik med stopnjo strinjanja s trditvami, ki opisujejo značilnosti partnerstva 

glede na dojemanjem staršev kot partnerjev šole  

                                 

 

t df 

Stopnja 

značilnosti  

(2-stranska) 

Razlika 

aritmetičnih 

sredin  

95% interval 

zaupanja  

 

   

 Spodnji Zgornji 

Stopnja strinjanja          Enakost varianc 8,113 209 ,000 10,18 7,70 12,65 

                                      Neenakost varianc 8,416 202,657 ,000 10,18 7,79 12,56 

 

Hipoteza 5: 

Zanimalo me je, ali manj kot polovica staršev sebe vidi kot partnerja šole. Hipotezo sem 

preverila s pomočjo preizkusa o deležu enot in predpostavila, da manj kot 50% anketirancev 

sebe vidi kot partnerja šole. To pomeni, da sem v ničelni hipotezi predpostavila, da bo delež 

staršev, ki sebe vidi kot partnerja šole, 49-odstoten (H0: P  0,49). S pomočjo enačbe (1), (2) 

in (3) sem prišla do naslednjega rezultata:  
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P =  na / n    (1) 

P = 125 / 211 = 0,593 

 

SE (p) = √ p * (1 – p) / N         (2) 

SE (p) = √ 0,593 * (1 – 0,593) / 211 

SE (p) = 0,033 

 

Z = (p – o) / SE (p)          (3) 

Z = (0, 593 – 0,49) / 0,033 

Z = 3,12 

  

Z-preizkus (z = 3,12 > z0,05 = 1,96) je pokazal, da je staršev, ki menijo, da so partnerji šole, 

statistično pomembno več kot 49 %, in na podlagi vzorčnih podatkov lahko zavrnem delovno 

hipotezo. Velja torej, da več kot polovica staršev, ki so sodelovali v raziskavi, meni, da so 

partnerji šole. 

 

Hipoteza 6: 

Zanimalo me je, ali manj kot polovica staršev meni, da lahko ŠSS prispeva k boljšemu 

sodelovanju staršev s šolo. Hipotezo sem preverila s pomočjo preizkusa o deležu enot in 

predpostavila, da manj kot 50 % anketirancev meni, da lahko ŠSS prispeva k boljšemu 

sodelovanju staršev s šolo. To pomeni, da sem v ničelni hipotezi predpostavila, da bo delež 

staršev, ki menijo, da lahko ŠSS prispeva k boljšemu sodelovanju staršev s šolo, 49-odstoten 

(H0: P = 0,49). S pomočjo enačbe (1), (2) in (3) sem prišla do naslednjega rezultata:  

 

P =  na / n    (1) 

P = 163 / 210 = 0,776 

 

 

SE (p) = √ p * (1 – p) / N         (2) 

SE (p) = √ 0,776 * (1 – 0,776) / 210 

SE (p) = 0,028 

 

Z = (p – o) / SE (p)          (3) 

Z = (0, 776 – 0,49) / 0,028 

Z = 10,2 
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Z-preizkus (z = 10,2 > z0,05 = 1,96) je pokazal, da je staršev, ki menijo, da ŠSS lahko prispeva 

k boljšemu sodelovanju staršev s šolo, statistično pomembno več kot 49 %, in na podlagi 

vzorčnih podatkov lahko zavrnem delovno hipotezo. Velja torej, da več kot polovica staršev, 

ki so sodelovali v raziskavi, meni, da lahko ŠSS prispeva k boljšemu sodelovanju staršev s 

šolo. 

 

Hipoteza 7: 

Zanimalo me je, ali več kot polovica staršev meni, da lahko ravnatelj prispeva k boljšemu 

sodelovanju staršev s šolo. Hipotezo sem preverila s pomočjo preizkusa o deležu enot in 

predpostavila, da več kot 50 % anketirancev meni, da lahko ravnatelj prispeva k boljšemu 

sodelovanju staršev s šolo. To pomeni, da sem v ničelni hipotezi predpostavila, da bo delež 

staršev, ki meni, da lahko ravnatelj prispeva k boljšemu sodelovanju staršev s šolo, 51-

odstoten (H1: P = 0,51). S pomočjo enačbe (1), (2) in (3) sem prišla do naslednjega rezultata:  

 

P =  na / n    (1) 

P = 149 / 207 = 0,719 

 

SE (p) = √ p * (1-p) / N   (2) 

SE (p) = √ 0,719 * (1-0,719) / 207 

SE (p) = 0,031 

 

Z = ( p - o) / SE (p)   (3) 

Z = ( 0, 719 – 0,51 ) / 0,031 

Z = 6,74 

 

Z-preizkus (z = 6,74 > z0,05 = 1,96) je pokazal, da je staršev, ki menijo, da ravnatelj lahko 

prispeva k boljšemu sodelovanju staršev s šolo, statistično pomembno več kot 51 %, in na 

podlagi vzorčnih podatkov lahko potrdim delovno hipotezo: več kot polovica staršev meni, da 

ravnatelj lahko prispeva k boljšemu sodelovanju staršev s šolo. 
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4.2 DRUGI DEL RAZISKAVE 

 

V nadaljevanju predstavljam rezultate, pridobljene v drugem delu raziskave, ki sem jo 

opravila s pomočjo intervjujev s šolskimi svetovalnimi delavkami in ravnateljicami na štirih 

osnovnih šolah na območju MOL. V ta namen sem izdelala tabele s posameznimi temami in 

(pod)kodami. Pri interpretaciji podatkov, ki sledi vsaki tabeli, ponekod uporabljam podatke, 

ki so razvidni iz tabele, povečini pa se osredotočam na lastne ugotovitve, domneve in na 

vprašanja, ki so se mi porajala med raziskovanjem. Zaradi boljše preglednosti podatke 

navajam ločeno za šolske svetovalne delavke in ravnateljice. 

 

4.2.1 Intervjuji s šolskimi svetovalnimi delavkami  

 

4.2.1.1 Področje dela ŠSS  

 

Tabela 47: Področje dela ŠSS  

Področje dela ŠSS 

Osnovno področje dela Delo z učenci Učenje in 

poučevanje 

Učna pomoč 

Pomoč učencem s 

posebnimi potrebami 

 

Pomoč učencem 

Delo z učitelji Pomoč učiteljem 

Delo s starši Pomoč staršem 

Druga področja dela Delo z učenci  Učenje in 

poučevanje 

Učna pomoč učencem 

Romom 

Pomoč učencem s 

posebnimi potrebami 

Usmerjanje v 

poklic 

Pomoč učencem pri 

izbiri 

Delo z učitelji Pomoč učiteljem 

Delo s starši Pomoč staršem 

Delo z vodstvom Sodelovanje z vodstvom 

Administrativno 

delo 

Organizacija vpisa in vpis v šolo 

Drugo Poučevanje državljanske vzgoje 

Povezovalec med vsemi akterji 

Organizacija prostovoljcev za učno pomoč 

učencem 

Področje dela ŠSS, za katero gre 

največ časa 

Delo z učenci Pomoč učencem v primeru družbeno-

ekonomskih stisk 

Pomoč učencem z učnimi težavami 

Usmerjanje v poklic: individualni pogovori z 

učenci 

Delo s starši Usmerjanje v poklic 

Delo z učitelji Pomoč učiteljem 

Delo z vodstvom Sodelovanje z vodstvom 

Drugo Akcije 



 

 

         108 

Področje dela ŠSS 

Področje dela odvisno od Položaja svetovalne delavke na delovnem mestu 

Posameznega obdobja in učenčevih težav 

 

Kot je razvidno iz tabele, so šolske svetovalne delavke med svoja področja dela umestile delo 

z učenci, učitelji in starši ter sodelovanje z vodstvom, pri čemer prevladuje delo z učenci 

(predvsem učna pomoč učencem in pomoč učencem na splošno, npr. v primeru vedenjskih 

težav, konfliktov v razredu in podobno). Svojo vlogo in nalogo pri delu z učitelji in starši so 

videle predvsem kot nudenje podpore in pomoči. Področje njihovega dela, kateremu namenijo 

največ časa, je odvisno od posameznega obdobja (npr. v času vpisa v osnovno šolo največ 

časa porabijo za vpis novincev v šolo, v času vpisa v srednjo šolo za pomoč in svetovanje 

učencem in staršem v zvezi s poklicno orientacijo itd.), od učenčevih konkretnih težav (učna 

pomoč učencem v primeru učnih težav, pogovor z učencem v primeru vedenjskih težav ipd.) 

in od njihovega položaja na delovnem mestu (ali so zaposlene za polni ali polovični delovni 

čas, ali je na šoli zaposlena zgolj ena svetovalna delavka ali jih je več, kaj so po izobrazbi). 

Svojo vlogo na šoli vidijo tudi kot povezovalko med vsemi akterji (učenci, učitelji, starši in 

vodstvom šole). 

 

4.2.1.2 Sodelovanje ŠSS s starši  

 

Tabela 48: Sodelovanje ŠSS s starši z vidika ŠSS 

Sodelovanje ŠSS s starši z vidika ŠSS 

Načini vključevanja 

ŠSS v sodelovanje s 

starši 

Individualno - Pogovori s starši v zvezi s poklicno orientacijo 

- Telefonsko, pisno ali elektronsko obveščanje staršev glede 

možnosti subvencioniranja 

- Pogovori s starši glede subvencioniranja prehrane, 

dodatnih aktivnosti ipd. 

- Kontinuirana srečanja s starši, učencem in učiteljem ob 

učnih ali vedenjskih težavah otroka 

- Pogovori s starši ob otrokovih težavah 

- Pogovori skupaj s starši in učitelji ob otrokovih težavah 

- Srečanja s starši otrok s posebnimi potrebami 

- Srečanja s starši otrok z učnimi težavami 
Skupinsko - Navzočnost na roditeljskih sestankih v zvezi z 

usmerjanjem v poklic 

- Po internetu (obveščanje staršev, npr. o možnostih 

subvencioniranja prehrane) 

- Organizacija predavanj za starše 

- Izvedba predavanj za starše 
Šola za starše 

 

Ovire - Slaba udeležba staršev 

- Nezanimanje staršev za predavanja v 

programu šole za starše 

- Nezadovoljstvo z obstoječo šolo za starše 
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Sodelovanje ŠSS s starši z vidika ŠSS 

 Šola za starše Vloga 

ŠSS 

- Organizator Šole za starše 

- Koordinator Šole za starše 

Sodelovanje ŠSS s 

starši zgolj ob 

»alarmantnih 

zadevah« 

 

- Nestrinjanje svetovalne delavke, da s starši sodelujejo le v »alarmantnih« primerih 

- Nestrinjanje svetovalne delavke, da s starši sodelujejo le v »alarmantnih« primerih, 

ko gre za učne težave 

- Strinjanje svetovalne delavke, da s starši sodelujejo le v »alarmantnih« primerih 

- Strinjanje svetovalne delavke, da s starši sodelujejo le v »alarmantnih« primerih, ko 

gre za vedenjske težave 

- Neseznanjenost staršev s širokim obsegom področja dela ŠSS  

Doživljanje 

sodelovanja s starši 

kot dodatno delo ŠSS 

- Nestrinjanje svetovalne delavke z doživljanjem sodelovanja s starši kot »dodatno 

delo« 

Odnos staršev do ŠSS - Strah staršev pred ŠSS 

Razlogi, zaradi 

katerih se starši 

obračajo po pomoč 

na ŠSS 

Otrokove težave - Poklicna orientacija 

- Učne težave otroka 

- Konflikti z vrstniki 

- Otrokovo slabo počutje v razredu 

- Zanimanje za otrokov šolski uspeh  

- Vedenjske težave otroka 

- Nasilje 

Družinske težave - Socialni problemi družine 

- Družinski problemi 

- Urejanje subvencij  

Nerazumevanje z učitelji  - Nerazumevanje z učitelji 

Na predlog učitelja  

Pogostost iskanja pomoči 

pri ŠSS  

- Pogosto 

- Preredko ob učnih težavah otroka 

- Pogosteje ob koncu šolskega leta 

 

Svetovalne delavke s starši sodelujejo individualno in skupinsko. Individualno z njimi 

sodelujejo s pogovori (npr. v zvezi z usmerjanjem v poklic, s subvencioniranjem prehrane in 

drugih dejavnosti, z učnimi ali vedenjskimi težavami učencev, ko ima otrok status učenca s 

posebnimi potrebami, z individualnim svetovanjem staršem) in po telefonu, elektronski pošti 

ali s pisnim obveščanjem (npr. o možnosti subvencioniranja). Skupinsko pa z njimi 

sodelujejo, tako da organizirajo predavanja za starše ali pa jih imajo same, z navzočnostjo na 

roditeljskih sestankih (npr. ob težavah v razredu, v zvezi usmerjanjem v poklic) in po 

internetu (obveščanje staršev). Nekatere svetovalne delavke se posredno vključujejo v 

sodelovanje s starši tudi kot organizatorke ali koordinatorke šole za starše. Pomembno je, da 

so vse svetovalne delavke nezadovoljne s sedanjo šolo za starše (nezanimanje staršev za 

predavanja, slaba udeležba staršev). 

 

Večina svetovalnih delavk se ni strinjala s trditvijo staršev, ki so jo izpostavili v anketi, češ da 

sodelujejo s ŠSS le v »alarmantnih primerih« (npr. le ko otrok zaide v težave). Ena od njih 

sodi, da imajo starši o njih takšno mnenje, ker niso seznanjeni s širokim obsegom dela ŠSS in 
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imajo zaradi tega občutek, da se ŠSS aktivira le v nujnih, skrajnih primerih potreb po pomoči. 

Druga svetovalna delavka pa je delila mnenje staršev: starši vse prevečkrat sodelujejo s ŠSS 

šele v alarmantnih primerih, še posebej ko gre za vedenjske težave otrok (»Zdej kar se pa tiče 

disciplinskih, vedenjskih, osebnostnih ali kakor koli rečem zadev, tlele je pa res tako, sploh 

tam, kjer gre za hudo problematiko, praviloma je težko starše dobit pravi čas ali pa dovolj 

zgodaj, no, da tako rečem. Tako da tukaj je pa res tako, da pride do tega pravega sodelovanja 

šele takrat, ko voda v grlo teče in ko mi že zelo ne vemo, kaj in kako z nekim otrokom ravnat, 

kaj naredit.«). 

 

Svetovalne delavke pravijo, da se starši na ŠSS najpogosteje obračajo ob težavah (učnih ali 

vedenjskih) svojega otroka, zaradi nasilja nad njim, sporov z vrstniki ali ko se v razredu slabo 

počuti. V ŠSS nadalje prihajajo na posvet v zvezi z usmerjanjem otroka v poklic, ko jih 

zanima njegov šolski uspeh, ko imajo težave v družini (npr. socialni in drugi problemi v 

družini, urejanje subvencioniranja prehrane ipd.), ko se ne razumejo z učitelji ali na predlog 

učiteljev. Svetovalne delavke menijo, da se starši na splošno kar pogosto obračajo nanje po 

podporo in pomoč, število obiskov pa je odvisno tudi od obdobja (več jih je, na primer, ob 

koncu šolskega leta, ko poteka zaključevanje ocen – npr. kako izboljšati učni uspeh otroka ali 

rešiti nerazumevanje z učitelji). Ena svetovalna delavka je menila, da starši ob učnih težavah 

svojega otroka še preredko poiščejo pomoč ŠSS. Svetovalne delavke so opozorile, da se 

nekateri starši ne obračajo po pomoč ŠSS zaradi strahu pred ŠSS  (»To velja za tiste, ki imajo 

neko težavo, ne, oni se ne čutijo tako, da bi prišli sem, ker se bojijo…« »In isto je strah tudi 

starše, če jih pokličem na pogovor – ja, kaj je pa z mojim otrokom sedaj narobe?«), kar je 

vsekakor pomembno sporočilo. 

 

Nobena od svetovalnih delavk sodelovanja s starši ne doživlja kot »dodatno delo« (»Ne, jaz 

mislim, da je to moje poslanstvo, tudi sodelovanje s starši, ne pa neko dodatno delo.«). 

 

 

 

 

 

 



 

 

         111 

4.2.1.3 Ovire za sodelovanje staršev s šolo  

 

Tabela 49: Ovire za sodelovanje staršev s šolo z vidika ŠSS   

Ovire za sodelovanje staršev s šolo z vidika ŠSS 

Ovire za sodelovanje staršev 

s šolo, kot jih vidijo šolske 

svetovalne delavke 

 

S strani staršev - Osebne zamere 

- Občutek nelagodja ob stiku s šolo 

- Nemoč staršev v primeru hujših vedenjskih 

težav otroka  

- Zaščitniški starši 

- Nepripravljenost staršev za sodelovanje 

- Strah staršev pred šolo 

- Nepriznavanje težave s strani staršev 

S strani šole 

 

 

 

 

 

- Preobremenjenost ŠSS 

- Strah učiteljev pred starši 

- Birokratske obveznosti ŠSS 

- Neprofesionalnost učiteljev 

- Pomanjkljivo znanje učiteljev za delo s starši  

- Slabše sodelovanje s starši na predmetni stopnji 

Način 

pridobivanja 

staršev za 

sodelovanje 

 

- Osebno vabilo 

- Vabilo na spletni strani 

- Plakat 

- Dilema svetovalne delavke o načinu 

»privabljanja« staršev druge narodne pripadnosti 

Socialno-ekonomski položaj 

staršev kot ovira za 

sodelovanje s šolo 

- Nestrinjanje svetovalne delavke s tem, da je narodna pripadnost 

staršev ovira za sodelovanje s šolo 

- Pomoč šole staršem s slabšim materialnim stanjem 

- Nestrinjanje svetovalne delavke s tem, da je slabši materialni 

položaj staršev ovira za sodelovanje s šolo 

- Strinjanje svetovalne delavke s tem, da je slabši socialno-ekonomski 

položaj staršev ovira za sodelovanje s šolo 

- Organizacija pogovorne skupine za učitelje in starše s slabšim 

socialno-ekonomskim položajem 

- Odgovornost za nesodelovanje staršev druge narodne pripadnosti je 

na strani staršev 

Nezanimive teme 

roditeljskih sestankov in 

predavanj kot  ovira za 

sodelovanje s šolo 

- Nestrinjanje svetovalne delavke s tem, da so nezanimive teme 

roditeljskih sestankov in predavanj ovira za sodelovanje s šolo 

- Pomen vpliva staršev na vsebino predavanj 

- Razrednik kot pobudnik predavanj za starše 

- Pomen sodelovanja šole in zunanjih izvajalcev pri izvedbi 

predavanj za starše 

- Razlike med starši glede na izobrazbo 

Nerazumevanje staršev z 

učitelji kot ovira za 

sodelovanje s šolo 

- Strinjanje svetovalne delavke s tem, da je nerazumevanje staršev z 

učitelji ovira za sodelovanje s šolo 

 

Svetovalne delavke so priznale, da so ovire za sodelovanje staršev s šolo tako na strani staršev 

kot tudi na strani šole. Na strani staršev so zaznale naslednje: osebne zamere staršev, 

nepriznavanje težav, občutek nelagodja ob stiku s šolo, strah pred šolo, nemoč ob vedenjskih 

težavah otroka, pretirano zaščitništvo in tudi splošna nepripravljenost za sodelovanje. Na 
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strani šole pa: preobremenjenost ŠSS (široko področje dela in nalog, birokratske obveznosti), 

strah učiteljev pred starši, neprofesionalnost učiteljev, pomanjkljivo znanje učiteljev za delo s 

starši. Ena svetovalna delavka je izpostavila, da je sodelovanje staršev s šolo slabše na 

predmetni stopnji, vse pa so pripovedovale tudi o dobrih izkušnjah pri pridobivanju 

sodelovanja staršev, predvsem z »opominjanjem« staršev, npr. z osebnimi vabili, vabili na 

spletni strani, plakati. Ena svetovalna delavka je izpostavila težavo, kako pritegniti k 

sodelovanju starše druge narodne pripadnosti, ki s šolo težje sodelujejo (»Jaz imam težavo 

tudi, če čisto konkretno rečem, smo ravno dobili eno ponudbo od ene organizacije, Interes se 

mi zdi, da se imenuje, ko imajo ene delavnice za starše in otroke v prvi triadi »Skupaj pišemo 

in beremo«. Se mi je zdelo zelo fajn, ampak kako zdej priti k njim. Zdej če vsem to 

razdelimo, saj lahko, ampak ne verjamem, da se bodo oni videli v tem in da bodo oni zdaj pa 

prišli k nam. Če samo njim rečemo, je spet malo delikatno, a ne. Ne ve človek, kako bi 

pristopil. Pa reče ena učiteljica, da damo na spletno stran, pa kje, oni ne bodo gledali na 

spletno stran.«). 

 

Zanimalo me je tudi, kako svetovalne delavke vidijo ovire, ki so jih v anketah navedli starši: 

nerazumevanje z učitelji, nezanimive teme (roditeljskih sestankov, predavanj ipd.) in 

socialno-ekonomski položaj staršev. Vse se niso strinjale, da je socialno-ekonomski položaj 

staršev (narodna pripadnost, nerazumevanje slovenskega jezika, slabši materialni položaj 

staršev) ovira za sodelovanje staršev s šolo (»Ne, naša šola je tako multikulturalna, če bi bili 

na šoli, bom rekla tako, samo Slovenci, bi jo lahko že zdavnaj zaprli. Mi imamo praktično res 

vse narodnosti in učitelji, lahko rečem, da so res izredno tolerantni, strpni, pomagajo in jezik 

mislim, da ne bi smel biti ovira.«). Nekatere so zagotovile, da si prizadevajo, da bi se pri 

sodelovanju s šolo vsi starši počutili enakovredne, npr. z nudenjem pomoči staršem s slabšim 

materialnim položajem (»Bom rekla, res je, imamo razno razne tabore, ampak vsi tisti, ki 

praktično potrebujejo pomoč, v večini jo dobijo, imamo to možnost obročnega odplačevanja, 

zdej res je problem nakup delovnih zvezkov, šolskih učbenikov, to je za starše zalogaj in 

določeni si pač ne morejo, težko plačajo. Ampak vse nekak prek nekih sponzorjev poskušamo 

uredit.«), z organiziranjem pogovorne skupine za učitelje in starše s slabšim socialno-

ekonomskim položajem ipd. Zanimivo je tudi mnenje svetovalnih delavk, da svoj slabši 

socialno-ekonomski položaj navajajo kot oviro za sodelovanje s šolo predvsem tisti starši, ki 

si sodelovanja s šolo niti ne želijo (»Zdej, kar se tiče družbenoekonomskega položaja, ja, kot 

sem že prejle rekla, da tisti iz nižjega težko, ne pridejo radi zraven, sploh če ima otrok težave, 

ker se bojijo, da bi bili izzvani in bi se sramotili pred unimi. To še ni čisto prebito, je sicer 
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veliko bolj, a tukaj so še predsodki, so še zadržki pri starših.« »Tudi mi opažamo, da ni 

sodelovanja, ampak nekak tukaj ne bi prevzela odgovornosti na nas. Ampak kar se tega tiče, 

pa ravno ne, se mi zdi, da jim toliko ponujamo, prosimo, ne vem kaj, ampak nekak ostajajo v 

tistem svojem kotu. Ne znajo toliko slovensko in mislim, da niti ni pripravljenosti, da bi se 

učili ali da bi kar koli od tega sprejeli.«). 

 

Svetovalne delavke niso bile enotne v mnenju, da so nezanimive teme roditeljskih sestankov 

in predavanj res lahko ovira za sodelovanje staršev s šolo. Nekatere so menile, da staršem 

lahko ponudiš karkoli, pa se zaradi takih ali drugačnih razlogov vabilu ne bodo odzvali 

(»Drugače pa, kar se roditeljskih sestankov oziroma predavanj tiče, smo jih ponavadi na željo 

staršev oblikovali. Recimo, jaz sem, ko sem še sama organizirala te sestanke, smo dali celotni 

šoli, vsem staršem seznam določenih tem, kaj bi oni radi poslušali. Mi smo potem zbrali 

odgovore in ponudili samo tiste, ki so res dosegle največje število glasov. Recimo, droge, 

nasilje, to je bilo vedno tako in, ampak prišlo je le nekaj staršev. To, hočem reči, da kljub 

temu, da si ponudil nek sklop nekih zanimivih tem, odziva potem ni bilo, ne v taki meri, v 

kolikšni je bilo za pričakovat.«). Tiste svetovalne delavke, ki pa so majhno zanimanje staršev 

za sodelovanje s šolo pripisovale tudi nezanimivosti tem, so menile, da lahko zanimanje za 

predavanja za starše zveča (še) večji vpliv staršev na vsebino predavanj, večje prizadevanje 

razrednika pri organizaciji predavanj in predvsem, da so bila najuspešnejša predavanja tista, 

pri katerih so sodelovali zunanji izvajalci. Ena svetovalna delavka je opozorila tudi na razlike 

med starši glede na izobrazbo pri organizaciji predavanj (»Ampak na eni strani imamo starše 

z visoko izobrazbo, ki hočejo veliko od nas in hočejo strokovnjake, na drugi strani bi pa rabili 

za tisto peščico 20 staršev, da imam jaz ali pa kolegica, da se neko zaupanje ustvari, da bi oni 

potem mogoče bolj prihajali in se lažje soočali z določenimi stvarmi.«).  

 

Vse svetovalne delavke so se strinjale, da je nerazumevanje z učitelji lahko velika ovira za 

sodelovanje staršev s šolo (»Kar se pa tiče nerazumevanja z učitelji, se pa strinjam, da to zna 

biti ovira, ker starši potem niti nimajo neke motivacije za sodelovanje. Ni neke medsebojne 

privlačnosti, ali kako naj to poimenujem.«). 
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4.2.1.4 Partnerstvo med domom in šolo  

 

Tabela 50: Partnerstvo med domom in šolo z vidika ŠSS  

Partnerstvo med domom in šolo z vidika ŠSS 

Pomen - Soustvarjanje želenih izidov 

- Aktivna vloga vseh akterjev 

- Razvidnost vlog posameznih akterjev 

- Upadanje partnerskega sodelovanja med domom in šolo 

Primeri dobre prakse 

partnerskega sodelovanja 

med domom in šolo 

 

Neformalne oblike - Druženje staršev, otrok in učiteljev ob preizkušanju starih 

receptov 

- Dnevi šole 

- Skupni pikniki ob zaključku šolskega leta 

- Srečanje staršev različnih narodnih pripadnosti 

- Festival na gaju – druženje staršev, učiteljev in otrok 

Formalne oblike 

 

- Odbor staršev za organizacijo predavanj 

- Predavanja za starše in učitelje skupaj (osredotočena na 

konkretne potrebe posameznega razreda) 

- Kontinuirana srečanja učenca, staršev, razrednika in 

svetovalne delavke v primeru učnih težav otroka – izvirni 

delovni projekt pomoči učencu z učnimi težavami 

- Predavanja za starše glede na potrebe posameznega 

razreda v okviru roditeljskih sestankov 

-Pogovorna skupina za starše 

-Pogovor v manjših skupinah za starše, ki težje sodelujejo s 

šolo 

Svetovalna delavka se ne spomni nobenega primera dobre prakse partnerskega 

sodelovanja s starši 

Pogoji in način dela -Razumevanje med razrednikom in starši  

- Prilagajanje aktivnosti interesom staršev 

-Aktivno sodelovanje staršev 

-Upoštevanje predlogov staršev 

Predlogi za izboljšanje 

partnerskega sodelovanja 

med domom in šolo  

Oblike sodelovanja -Vzpostavitev e-redovalnice 

-Elektronska komunikacija s starši 

- Organizacija predavanj za starše glede na njihove potrebe 

in želje 

- Spodbujanje neformalnih oblik sodelovanja 

Način dela -Izboljšanje komunikacije med učitelji in starši 

- Več truda s strani šole 

Izobraževanje -Dodatno izobraževanje učiteljev na temo sodelovanja s 

starši 

Prispevek ŠSS k 

boljšemu partnerskemu 

sodelovanju med domom 

in šolo 

(sistemske) ovire -Pomanjkanje kadra za široko področje dela ŠSS 

-Preširoko področje dela ŠSS 

-Nerazumevanje med učitelji in ŠSS 

- Organizacija raznih aktivnosti 

- Pogovori z učitelji na aktivih o sodelovanju s starši otrok s posebnimi potrebami 

- Kontinuirano opominjanje učiteljev o pomenu sodelovanja s starši 

- Spodbujanje uporabe inovativnih pristopov pri učiteljih v odnosu s starši 

- Učenje medsebojne strpnosti in dobre komunikacije 

- Pogovori z učitelji na konferencah 

- Individualni pogovori z učitelji 

- Podpora učiteljem, učencem in staršem 

- Želja po organizaciji izobraževanja za učitelje o komunikaciji s starši 

- Predpriprava učiteljev in staršev na skupno srečanje 

Ocena odnosa s starši 8 - trud šole za dobro sodelovanje s starši 

7 - trud šole za dobro sodelovanje s starši 

6 - nesodelovanje z nekaterimi starši 

9 - dobro sodelovanje s starši 
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Partnerstvo med domom in šolo z vidika ŠSS 

Odgovornost za 

vzpostavljanje 

partnerskega odnosa s 

starši na lestvici od 

najbolj do najmanj 

odgovornega akterja 

Učitelji – starši – ŠSS – ravnatelj 

Ravnatelj – ŠSS – učitelji in starši 

Učitelji – starši – ŠSS – ravnatelj 

Ravnatelj – učitelji – ŠSS – starši 

 

Svetovalne delavke partnerstvo med domom in šolo razumejo kot soustvarjanje želenih 

izidov, kjer so vloge vseh akterjev jasno razmejene (kaj je vloga staršev, kaj šole), oboji pa si 

prizadevajo, da bi bili v svojih vlogah čim bolj aktivni. Ena svetovalna delavka sicer meni, da 

se partnerstvo med domom in šolo danes vse bolj »krha«. 

 

Med primeri dobre prakse partnerskega sodelovanja med domom in šolo so svetovalne 

delavke navajale tako formalne (odbor staršev za organizacijo predavanj, predavanja, ki so 

osredotočena na konkretne potrebe posameznega razreda in so pripravljena skupaj za starše in 

učitelje, kontinuirana srečanja učenca, staršev, razrednika in svetovalne delavke v primeru 

učnih težavah otroka, predavanja za starše glede na potrebe posameznega razreda v okviru 

roditeljskih sestankov, pogovorna skupina za starše, pogovor v manjših skupinah za starše, ki 

težje sodelujejo s šolo) kot neformalne oblike (druženje staršev, otrok in učiteljev ob 

preizkušanju starih receptov jedi, dnevi šole, skupni pikniki ob zaključku šolskega leta, 

srečanje staršev različnih narodnih pripadnosti, festival Na Gaju – druženje staršev, učiteljev 

in otrok). Menile so, da so to primeri partnerskega sodelovanja s starši, ker je bil način dela 

drugačen kot ponavadi (upoštevanje predlogov staršev, prilagajanje aktivnosti njihovim 

potrebam, aktivna vloga staršev in ne zgolj vloga pasivnih uporabnikov storitve, dobro 

razumevanje staršev in učiteljev). 

 

Med predlogi svetovalnih delavk za izboljšanje partnerskega sodelovanja so tako oblike dela, 

ki bi jih bilo treba izboljšati ali na novo vzpostaviti (npr. e-redovalnica, elektronska 

komunikacija s starši, organizacija predavanj za starše po njihovih potrebah in željah, 

spodbujanje neformalnih oblik sodelovanja), kot tudi spremembe v načinu dela šole (npr. 

izboljšanje komunikacije med učitelji in starši, več prizadevanja šole za sodelovanje s starši). 

Same bi k izboljšanju partnerskega sodelovanja s starši prispevale z organiziranjem raznih 

aktivnosti za starše, predvsem pa s podporo učiteljem pri vzpostavljanju ali izboljšanju 

partnerskega odnosa s starši (npr. pogovori z učitelji na aktivih o sodelovanju s starši otrok s 

posebnimi potrebami, kontinuirano opominjanje učiteljev o pomenu sodelovanja s starši, 
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spodbujanje uporabe inovativnih pristopov pri delu s starši, učenje medsebojne strpnosti in 

dobre komunikacije, individualni in skupni pogovori z učitelji na konferencah o pomenu 

sodelovanja s starši, organizacija izobraževanja za učitelje o komunikaciji s starši, priprava 

učiteljev in staršev na skupno srečanje). Pri tem bi lahko bile bolj učinkovite, ko bi ne bilo 

sistemskih ovir (npr. pomanjkanje osebja za široko področje dela ŠSS, preširoko področje 

dela ŠSS, nerazumevanje med učitelji in ŠSS). 

 

Svetovalne delavke so zelo različno ocenile uspešnost lastne šole pri njenem odnosu do 

staršev (ali je šola s starši v dobrih odnosih, ali si zaposleni prizadevajo za vzpostavitev 

učinkovitega partnerskega sodelovanja s starši, kakšna je komunikacija s starši in podobno). 

Na voljo so imele lestvico z ocenami od 1 do 10; 1 pomeni, da je šola v zelo slabih odnosih s 

starši, 10 pa v zelo dobrih. Ocene so bile, kot že zapisano, zelo različne, a povečini so bile 

mnenja, da s starši dobro sodelujejo in se za to tudi trudijo. Svetovalna delavka, ki je menila, 

da partnerstvo med domom in šolo upada, je odnos šole do staršev ocenila s 6 zaradi svojega 

nezadovoljstva, ker z nekaterimi starši nikakor ne najdejo skupnega jezika (»Na 6. Ker z enim 

procentom staršem smo zelo povezani, z enimi pa nič, recimo, skozi ta vrata sploh stopijo 

ne.«). Ocenjujejo, da so za vzpostavljanje partnerskega sodelovanja s starši najbolj odgovorni 

učitelji in vodstvo šole. Zanimivo je, da so tiste svetovalne delavke, ki so na prvo mesto glede 

tega umestile učitelje, na zadnje mesto umestile ravnatelja, tiste, ki so na prvo mesto umestile 

ravnatelja, pa na zadnje mesto starše. 

 

4.2.1.5 Vključevanje staršev 

 

Tabela 51: Vključevanje staršev z vidika ŠSS  

Področje vključevanja Razlog/Namen 

Odločitve, ki se tičejo 

njihovih otrok 

- Predstavitev situacije staršem iz zornega kota šole na pogovoru – 

odgovornost za odločitev prepuščena staršem 

- Takojšnji pogovor s starši ob otrokovih težavah 

- Ko šola izčrpa vse možnosti, vključijo starše (ob otrokovih 

učnih/vedenjskih težavah, ob zaznanem nasilju) 

- Upoštevanje predlogov staršev pri usmerjanju v poklic 

- Primernost časa za vključitev staršev v reševanje otrokovih težav 

- Razlike med razredno in predmetno stopnjo pri vključevanju 

staršev v reševanje otrokovih težav 

- Razlike med starši pri vključevanju v reševanje otrokovih težav 
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Področje vključevanja Razlog/Namen 

Odločitve, ki se tičejo 

njihovih otrok 

- Vključevanje staršev v 

reševanje učnih težav otroka 

- Zgolj informiranje staršev o učni 

pomoči otroku brez odločbe 

- Povabilo staršev na pogovor ob 

sprožitvi postopka za pridobitev 

odločbe 

- Povabilo staršev na govorilne ure 

- Povabilo staršev na pogovor po 

elektronski pošti 

- Vključevanje staršev v 

reševanje otrokovih 

vedenjskih težav 

- Povabilo staršev na pogovor 
odvisno od konkretne situacije 

Odločitve, ki se tičejo šole - Upoštevanje predlogov staršev iz sveta staršev 

- Upoštevanje predlogov staršev, podanih na roditeljskih sestankih 

Vmešavanje v odločitve, ki 

po mnenju šole niso v 

domeni staršev 

- Mnenje svetovalne delavke, da se nekateri starši se preveč vtikajo v 

odločitve, ki niso v njihovi domeni 

Vrste odločitev 

 

- Ocenjevanje 

- Organizacija pouka 

- Zgradba testa 

- Zahtevnost domačih nalog 

Razlogi - Osebne zamere staršev 

- Šola se ne zna postaviti zase pri 

vključevanju staršev v odločitve, ki se 

tičejo šole 

- Zakonodaja 

 

Glede na to, da so starši v anketi navedli, da si želijo težave svojih otrok reševati skupaj s 

šolskimi strokovnimi delavci, in tudi da naj bi se upoštevali njihovi predlogi pri raznih 

odločitvah, ki se tičejo šole (npr. organizacija prehrane, izletov in podobno), me je zanimalo, 

kako šolske svetovalne delavke ocenjujejo vključevanje staršev v tovrstne odločitve. 

 

Praksa šol je glede vključevanja staršev v odločitve, ki se tičejo njihovih otrok, zelo raznolika. 

Nekatere ob otrokovih težavah (učnih, vedenjskih idr.) starše takoj povabijo na pogovor, 

poskušajo z njimi rešiti težave in upoštevajo tudi njihove predloge, druge staršem samo 

predstavijo svoj pogled na problem, odločitve in odgovornost zanje pa prepustijo njim, tretje 

pritegnejo starše, šele ko same izčrpajo vse možnosti za rešitev težave. Zanimivo, da 

svetovalne delavke v primeru učnih težav otroka, ki ima odločbo učenca s posebnimi 

potrebami ali je v postopku za njeno pridobitev, starše vedno povabijo na razgovor in jih 

vključijo v načrtovanje učne pomoči, ker so to dolžne narediti po zakonu, medtem ko je v 

primeru, ko otrok nima odločbe, praksa po šolah različna (ponekod jih vključijo, ponekod jih 

zgolj informirajo o učni pomoči). Svetovalne delavke tudi ne vedo zanesljivo, kdaj je pravi 

čas za vključitev staršev v reševanje otrokovih težav (»Vedno je kaj narobe, enkrat je 

prezgodaj, enkrat je prepozno, za ene je prezgodaj, za druge je prepozno, za enega je zelo 
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pomembno, za drugega je popolnoma nepomembno. Tako da tukaj jih vedno slišimo«), saj je 

odločitev o tem odvisna tudi od staršev (»Tista mera, kdaj je stopilo v te neke okvire, je 

odvisno pa od vsakega posameznika, tudi odvisno od tega, koliko so starši posameznega 

učenca občutljivi, čisto po pravici povedano, tako da nekoga se prej pokliče, nekoga 

kasneje.«). Svetovalne delavke so me opozorile tudi na razliko med razredno in predmetno 

stopnjo: razredne učiteljice menda veliko bolj in lažje vključujejo starše v reševanje otrokovih 

težav v šoli. 

 

Glede sodelovanja staršev pri odločitvah, ki se tičejo šole, večina šol poskuša upoštevati 

predloge staršev z roditeljskih sestankov in predloge sveta staršev. Zastavlja se mi vprašanje, 

kako je z upoštevanjem predlogov tistih staršev, ki niso člani sveta staršev. 

 

Pogosto je slišati očitek, da se starši preveč vmešavajo v odločitve, ki po mnenju šole niso v 

njihovi domeni. Zanimalo me je, kaj o tem menijo svetovalne delavke. Vse so se z očitkom 

strinjale: starši preveč želijo vplivati na ocenjevanje, sestavo testov, zahtevnost domačih 

nalog in organizacijo pouka. Menijo, da starši tako ravnajo bodisi zaradi osebnih zamer bodisi 

ker jim to dopušča zakonodaja (šola, na primer, potrebuje soglasje staršev o razporeditvi 

njihovega otroka na določeno raven za t.i. fleksibilno diferenciacijo), šola pa se ne zna 

postaviti za svojo avtonomijo. 

 

4.2.1.6 Komunikacija med domom in šolo 

 

Tabela 52: Komunikacija med domom in šolo z vidika ŠSS  

Komunikacija med domom in šolo z vidika ŠSS 

Komunikacija med starši in ŠSS - Odprta 

- Zadržanost staršev ob prvem stiku s ŠSS zaradi stigme ŠSS 

- Sproščena 

- Odkrit odnos 

- Spoštljiv odnos 

- Zahteva po medsebojnem kulturnem dialogu in spoštovanju 

- Občutek nelagodja v primeru »ščitenja« učiteljev 

Informiranje staršev o odločitvah, 

ki se tičejo njihovih otrok 

- Pomen dobrega obveščanja staršev 

- Premalo obveščanja staršev s strani učiteljev v primeru otrokovih težav 

- Dobro obveščanje staršev 

Način informiranja - Telefonsko 

- Elektronsko 

- Po spletni stani 

- V pogovoru 

- Osebna vabila 

Delo s starši iz perspektive moči  Prispevek šole k delu s starši iz 

perspektive moči  

- Vsakoletna izobraževanja za 

učitelje o komunikaciji s starši 
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Komunikacija med domom in šolo z vidika ŠSS 

 Prispevek ŠSS k delu s starši iz 

perspektive moči 

- Pomen poudarjanja otrokovih 

močnih področij v pogovoru s starši 

- Individualni pogovori z učitelji 

- Spodbujanje intervizije za učitelje 

po posameznih aktivih 

- Pogovori s starši ob večjih sporih 

in nesporazumih 

- Svetovalna delavka ne vidi 

svojega prispevka 

Potrebne spremembe - Spremembe v izobraževanju 

učiteljev 

- Razlika med predmetno in 

razredno stopnjo 

 

Komunikacijo s starši so svetovalne delavke večinoma ocenile kot odprto in sproščeno. 

Menile so, da imajo s starši odkrit in spoštljiv odnos, prav tako pa so spoštovanje in spoštljiv 

dialog pričakovale tudi od staršev. Ena svetovalna delavka je opozorila, da so starši ob prvem 

stiku s ŠSS velikokrat nekoliko zadržani, predvsem zaradi »stigme«, ki se še vedno drži ŠSS 

(»Večinoma so tudi starši taki, mogoče le na začetku, ko me še ne poznajo, so bolj zadržani, 

saj včasih še vedno imamo v glavi, da k ŠSS je bilo treba, če si kaj hudega naredil.«). 

Zanimiva je tudi navedba ene izmed svetovalnih delavk, da je njena komunikacija s starši 

sicer odprta in sproščena, vendar se počuti nelagodno v situacijah, ko mora »ščititi« učitelje 

pred starši (»Problem je edino, kadar moram zadaj nekako ščitit nekega učitelja. To mi je pa 

problem, ko sem poštena do staršev, a hkrati moram paziti, da nekoga ne potlačim nekam. 

Takrat se počutim precej nelagodno v tem odnosu s starši.«). 

Glede na to, da si starši želijo učinkovitega in hitrega pretoka informacij med domom in šolo, 

še posebej ob otrokovih težavah, me je zanimalo, kako poteka obveščanje staršev o odločitvah 

glede njihovih otrok. Svetovalne delavke so odgovorile, da telefonsko in po elektronski pošti, 

po spletni strani, v pogovoru ali po osebnih vabilih. Vse menijo, da je pomembno, da so starši 

pravočasno obveščeni, kar šole na splošno tudi zagotavljajo. Le ena svetovalna delavka je 

menila, da nekateri učitelji res premalo ali prepozno obveščajo starše o otrokovih težavah; s 

tem bodisi čakajo na govorilne ure bodisi obveščanje prepuščajo ŠSS. 

 

Nekateri starši so (v prvem delu raziskave) potožili, da se šolski strokovni delavci prevečkrat 

osredotočajo zgolj na kritiziranje učencev, namesto da bi o njihovih otrocih več govorili iz t.i. 

perspektive moči. Svetovalne delavke so se s tem strinjale in ob tem poudarile, da poskušajo 

tudi same to uporabljati v pogovoru s starši. Poudarile so tudi, da imajo učitelji o 

komunikaciji s starši resda organizirana vsakoletna izobraževanja, vendar je odvisno od 

posameznega učitelja, koliko na teh izobraževanjih pridobi in koliko novega znanja prenese v 
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vsakdanjo prakso. Pri tem so zaznale razliko med učitelji na razredni in predmetni stopnji. 

Menijo, da same lahko prispevajo k izboljšanju stanja s spodbujanjem učiteljev v 

individualnih pogovorih z njimi za večjo uporabo koncepta perspektive moči v pogovoru s 

starši, v spodbujanju uporabe intervizije za učitelje po aktivih in tako, da bi same prevzele 

vodenje pogovora s starši, ko bi obravnavali hujše konflikte. Ena svetovalna delavka je 

menila, da bi bilo treba uvesti izobraževanje za sodelovanje s starši že v dodiplomsko 

izobraževanje učiteljev. 

 

4.2.2 Intervjuji z ravnateljicami  

 
4.2.2.1 Sodelovanje vodstva šole (ravnatelja) s starši 

 

Tabela 53: Sodelovanje vodstva šole s starši z vidika ravnateljic  

Sodelovanje vodstva šole s starši z vidika ravnateljic 

Sodelovanje 

šole s starši  

Interes šole za 

sodelovanje s starši 

- Velik 

- Sodelovanje s starši opredeljeno v viziji šole (letnem 

delovnem načrtu) 

Način - Z razredniki, učitelji 

- S ŠSS 

- Ob otrokovih težavah 

Oblike - Spodbujanje neformalnih srečanj 

- Obveščanje staršev preko spletne strani 

- Aktiven svet staršev 

- Govorilne ure 

Ocena sodelovanja med 

starši in šolo 

- Dobro 

- Dobro sodelovanje tudi na predmetni stopnji 

- Ravnateljica izrazi željo po izboljšanju sodelovanja s starši  

Predlogi za izboljšanje - Mesečne odprte ure za starše 

- Prizadevanje vodstva za 

izboljšanje sodelovanja s starši 

- Ravnateljica izrazi željo po 

drugačnem načinu sodelovanja s 

starši 

Sodelovanje 

ravnateljice s 

starši 

Delovni čas, namenjen 

sodelovanju s starši 

Oblike - Tedenski sestanki 

- Mesečne govorilne ure 

- Vzgojni načrt 

- Elektronsko komuniciranje s 

starši 

- Sodelovanje z učitelji pri pripravi 

roditeljskih sestankov 

- Individualni pogovori s starši 

- Telefonsko 

- Organizacija sveta staršev 

- Priprava dejavnosti skupaj s 

starši 

- Pozdrav staršem na uvodnih 

roditeljskih sestankih 
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Sodelovanje vodstva šole s starši z vidika ravnateljic 

Sodelovanje 

ravnateljice s 

starši 

Delovni čas, namenjen 

sodelovanju s starši 

Oblike - Navzočnost ravnateljice na roditeljskih 

sestankih, ko s rešujejo spori 

- Čas določen v letnem delovnem načrtu 

- Ravnateljica je zadovoljna s časom, namenjenim sodelovanju 

s starši 

- 3 ure tedensko 

- Vsaj 4 ure tedensko 

- Odvisno od obdobja 

Skrb za sodelovanje s 

starši 

- Naloga pedagoškega tima 

- Spodbujanje učiteljev za sodelovanje s starši 

- V veliki meri prepuščena tudi učiteljem in ŠSS samim 

- Priprava smernic za vsebino roditeljskih sestankov 

- Skrb prepuščena 

ŠSS in učiteljem 

v primeru 

- Dela s starši nadarjenih učencev 

- Dela s starši učencev s posebnimi 

potrebami 

- Pogovorov s starši, v primeru težav 

učenca/starša 

Doživljanje sodelovanja 

s starši kot dodatno delo 

ravnateljice 

- Ravnateljica sodelovanja s starši ne ocenjuje kot »dodatno 

delo« 

Primeri, ko se starši 

obračajo po pomoč na 

ravnateljico 

Vrste težav - Finančne zadeve 

- Nerazumevanje z učitelji 

- Obravnava materialne škode 

- Nezadovoljstvo s prehrano 

- Obravnava nasilja 

Način reševanja - Upravičevanje s kvaliteto dejavnosti (v 

primeru finančnih zadev) 

- Srečanje vseh udeleženih v konfliktu 

(starša in učitelja) 

- Poslušanje staršev 

- Miren pristop 

- Hiter odziv na probleme staršev 

- Ravnateljica predlaga, naj starši 

poskusijo spor najprej razrešit z učiteljem 

Starši, ki se 

obračajo na 

ravnateljico 

- Ni razlike med starši iz Sveta staršev in 

drugimi starši 

- Prednost staršev iz Sveta staršev pri 

reševanju otrokovih težav 

 

Vse intervjuvane ravnateljice so menile, da šola posveča sodelovanju s starši zelo veliko 

pozornosti. Sodelovanje s starši je kot pomembna tema opredeljeno tudi v viziji šole. Po 

njihovem mnenju si šola kot celota prizadeva za sodelovanje s starši na razne načine (npr. po 

razrednikih, učiteljih in ŠSS, predvsem ob težavah učencev) in oblike (npr. neformalna 

srečanja, govorilne ure, svet staršev, po spletni strani). Vse ravnateljice sodelovanje med 

starši in šolo na splošno ocenjujejo kot zelo dobro, tudi na predmetni stopnji, kjer se po 

njihovem mnenju velikokrat zgodi, da je tega sodelovanja manj kot na razredni stopnji. 

 

Ravnateljice se v okviru svojih rednih delovnih obveznosti, pa tudi zunaj njih, vključujejo v 

sodelovanje s starši na različne načine oziroma v različnih oblikah (npr. mesečne govorilne 
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ure, priprava vzgojnega načrta, po elektronski pošti in telefonu, individualni pogovori s starši, 

priprava raznih dejavnosti skupaj s starši, pozdrav staršem na uvodnih roditeljskih sestankih, 

navzočnost ravnateljice na roditeljskih sestankih, na katerih se rešujejo spori). V sodelovanje 

s starši se ravnateljice vključujejo tudi posredno (npr. tedenski sestanki z učitelji, kjer je 

pomembna tema tudi sodelovanje s starši, sodelovanje z učitelji pri pripravi roditeljskih 

sestankov, organizacija sveta staršev). Po drugi strani pa se tudi starši obračajo na vodstvo 

šole ob raznih težavah, povezanih predvsem z njihovimi otroki (če, na primer, kdo njihovemu 

otroku povzroči materialno škodo ali je žrtev nasilja, zaradi denarnih zadev /plačevanje 

položnic/, zaradi razreševanja nesporazumov z učitelji ipd.). Ravnateljico enako pogosto 

obiščejo starši, ki so člani sveta staršev, kot tisti, ki niso. Pomembna pa se mi zdi navedba 

ravnateljice, da so starši, ki so člani sveta staršev, v prednosti pri reševanju težav, ker jih 

lahko razrešijo že v času sej sveta (»Je pa res, da poskušajo starši, ki so v svetu, v bistvu to 

prednost na nek način izkoristit, ki jo imajo v Svetu. Zelo težko se je dogovarjat o splošnih 

stvareh, predvsem se pogovarjamo o problemih njihovih otrok. In ti starši, tako bom rekla, kar 

tam te stvari uredijo, seveda razen kadar so kakšne izjemne situacije, tudi potem pridejo do 

mene.«). Ravnateljice ravnajo dokaj podobno, ko se nanje starši obrnejo po pomoč za 

razreševanje sporov: večinoma si prizadevajo, da se hitro odzovejo, starše poslušajo in 

poskušajo ohraniti miren odnos. Prav tako si tudi prizadevajo, da v razreševanje težave 

vključijo obe strani, torej učitelja in starša, ena ravnateljica pa izrecno zahteva, da se konflikt 

poskuša najprej razrešiti s posameznim učiteljem in se vključi, šele ko težave ne morejo rešiti 

sami. 

 

S časom, ki ga v okviru rednih delovnih obveznosti namenijo sodelovanju s starši, so bile vse 

ravnateljice zadovoljne. V povprečju posvečajo sodelovanju s starši vsaj 3 ure na teden, v 

kakem obdobju več, v drugem manj (»Glede na obdobja, smo rekli, da je odvisno, ali smo v 

fazi pripravljanja oziroma vsako leto na novo organizacije sveta staršev, pripravljanja kakšne 

skupne naloge, da za šolski sklad delamo, ali pa da imamo kakšno večjo dejavnost, ker pri nas 

imamo recimo zelo veliko projektov na naši šoli.«). Kot svetovalne delavke tudi ravnateljice 

sodelovanja s starši ne doživljajo kot dodatno delo ob svojih obveznostih, saj se zavedajo, da 

so šola in starši partnerji pri vzgoji in izobraževanju otrok in odpravljanju morebitnih težav 

(»Ne, kot zelo veliko odgovornost, ker menim, da če je dobro sodelovanje s starši, najprej z 

moje strani tudi, potem je takoj marsikakšen problem že manj.«). Menijo, da je skrb za 

sodelovanje s starši naloga in skrb šole kot celote, zato se jim zdi zelo pomembno spodbujanje 

učiteljev k sodelovanju s starši. Nekatere šole skrb za sodelovanje s starši precej prepuščajo 
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učiteljem in ŠSS, predvsem ko gre za delo s starši nadarjenih učencev, učencev s posebnimi 

potrebami in ob učenčevih težavah. Spet drugje pa vodstvo šole skrbno bdi nad sodelovanjem 

s starši (npr. pedagoški tim, sestavljen iz ravnateljice, pomočnice ravnateljice, svetovalne 

delavke in vodje podružnice, v letnem delovnem načrtu opredeljuje sodelovanje s starši; 

ravnateljica pripravlja smernice za vsebino roditeljskih sestankov). 

 

4.2.2.2 Ovire za sodelovanje staršev s šolo 

 

Tabela 54: Ovire za sodelovanje staršev s šolo z vidika ravnateljic  

Ovire za sodelovanje staršev s šolo z vidika ravnateljic 

Ovire za sodelovanje staršev s šolo, ki jih vidijo 

ravnateljice 

S strani 

staršev 

- Agresiven pristop staršev 

- Prevelika osredotočenost staršev na 

pomanjkljivosti 

- Prezaposlenost staršev 

- Pomanjkanje časa 

S strani šole - Odgovornost šole za sodelovanje s 

starši 

Družbenoekonomski položaj staršev kot ovira za 

sodelovanje s šolo 

- Ravnateljica meni, da slabši socialno-ekonomski položaj 

ni ovira za sodelovanje s šolo 

- Ravnateljica meni, da je narodna pripadnost staršev ovira 

za sodelovanje s šolo 

- Stigmatizacija učencev in staršev druge narodne 

pripadnosti 

- Stigmatizacija učencev in staršev s slabšim 

družbenoekonomskim položajem 

Razlogi za 

oviro 

- Oseben pogled posameznika 

- Kulturne razlike 

- Sistemske ovire kot ovire za boljše delo 

s starši in učenci druge narodne 

pripadnosti 

Nezanimive teme roditeljskih sestankov in 

predavanj kot ovira za sodelovanje s šolo 
- Nestrinjanje ravnateljice s tem, da je slabši socialno-

ekonomski položaj ovira za sodelovanje s šolo 

- Strinjanje ravnateljice s tem, da je narodna 

pripadnost staršev ovira za sodelovanje s šolo 
- Teme predavanj določa šola glede na prepoznane potrebe 

- Ravnateljica meni, da starši v večini primerov nočejo 

prevzeti odgovornosti za ravnanje svojih otrok 

Neformalne 

oblike 

Pomen spodbujanja neformalnih srečanj 

Prednosti Jasen namen srečanja 

Šola za starše - Zastarela oblika sodelovanja s starši 

- Nizka udeležba staršev 

Nerazumevanje staršev z učitelji kot ovira za 

sodelovanje s šolo 

- Ena ravnateljica se strinja, da je nerazumevanje z 

učiteljicami ovira za sodelovanje s šolo 

- Pomoč ŠSS pri nerazumevanju z učitelji 

- Ravnateljica meni, da je nerazumevanje z učiteljicami 

ovira za sodelovanje s šolo 

 

Kot vidimo, so ravnateljice ovire za sodelovanje staršev s šolo videle predvsem na strani 

staršev, pri čemer so izpostavile agresiven pristop nekaterih staršev, preveliko osredotočenost 
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staršev na pomanjkljivosti (»Ker imamo pa tudi starše, ki so mi rekli, veste kaj, če vzgojno-

izobraževalni proces teče normalno, kaj bi jaz to hvalil, jaz samo to bom povedal, kar ni v 

redu. Opazila sem, da če je vse v redu, potem je pa šolska prehrana zanič. Ko ni drugih 

pripomb, je pa hrana mrzla in zanič, zakaj nimamo dveh menijev, zakaj nimamo solatnega 

bara in podobno…«), prezaposlenost staršev oziroma pomanjkanje časa za sodelovanje s šolo. 

Po drugi strani pa se, kot sem že zgoraj zapisala, zavedajo, da je za kvaliteto in razvoj 

sodelovanja s starši odgovorna predvsem šola sama (»Moje stališče je, da smo mi tisti, ki 

moramo pritegniti starše v šolo, ne glede na to, kakršni koli so že. A veste, otrok je tisti, ki je 

cilj tega, zaradi otroka želimo tukaj starša imet. In jaz včasih tudi učiteljem rečem, ne, ko so 

taki klasični odgovori, saj ni čudno, da je otrok takšen, ker je starš tak, ampak mi se za tega 

starša moramo potrudit, da ga v šolo pridobimo.«). 

 

Poleg ovir, ki jih ravnateljice same vidijo za sodelovanje staršev s šolo, me je, podobno kot 

pri svetovalnih delavkah, zanimalo, kako gledajo na ovire, ki so jih starši izpostavili v 

anketah, in sicer nerazumevanje z učitelji, nezanimive teme (roditeljskih sestankov, predavanj 

ipd.) in socialno-ekonomski položaj staršev. Večinoma se ravnateljice niso strinjale s trditvijo, 

da je socialno-ekonomski položaj staršev (narodna pripadnost, nerazumevanje slovenskega 

jezika, slabši materialni položaj staršev) ovira za sodelovanje staršev s šolo. Ena ravnateljica 

pa se je z navedeno trditvijo strinjala (»Recimo tale zadnja zadeva, socialno-ekonomski 

položaj, tukaj gre tudi za kulturne razlike. In ja, je ovira. Pri nas imamo, ne vem, bom rekla 

30 % otrok iz drugega govornega področja. In ti starši sodelujejo na zelo ekstremne načine, 

ravno ti mogoče, bom rekla. Joj, veste, to sodelovanje, tukaj smo si svetlobna leta narazen s 

starši, res svetlobna leta.«), pri čemer je kot razlog za oviro navajala kulturne razlike (»Kar je 

pa vzrok prav v tej kulturni razliki. Ekstremno to pomeni, ali da sploh ne pošiljajo otrok v 

šolo, se nam dogaja, a ne. Odidejo za novo leto, pa pridejo čez dva meseca nazaj in sploh ne 

razumejo, da morajo povedat, da jih ne bo toliko časa. Potem po drugi strani pa da prihaja do 

konfliktov zaradi besednega nerazumevanja.«) in ovire na višji, sistemski, strukturni ravni 

(»In tukaj bi mi morali več vlagat, sigurno, ampak imamo pa precej zvezane roke. In mi smo 

se ravno prej pogovarjali o možnostih, o enakih možnostih, te otroke bi morali mi obravnavat 

kot otroke, ki bi jih morali najprej njihove kulture naučit, njihovega jezika, nato bi lahko 

začeli s slovenščino. Imamo pa potem še drugo tretjino zaradi socialnega statusa, ko so pa 

slovenski otroci v popolnoma isti situaciji in nimajo nič boljših možnosti kot ti otroci. Ni 

razlike glede na socialni status ali pa zaradi drugega govornega področja, ampak pa 

ugotavljam, da ti starši, še posebej ti starši, ko bi otroci to rabili, to odklanjajo, ker mislijo, da 
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so stigmatizirani. In tukaj bodo spet rekli, da učiteljica ne razume tega, da vodstvo ne razume 

tega. Moj otrok je priden, je normalen, ne rabi dopolnilnega pouka, samo zakaj je pisal spet 

samo 3. Zato, ker ni hodil k dopolnilnemu pouku, ker se bo moral pač naučiti dobro 

slovenskega jezika, ker drugače ne bo zmogel zdelati z več kot dobro oceno.«). Druga 

ravnateljica pa je bila mnenja, da je dojemanje staršev o socialno-ekonomskem položaju kot 

oviri za sodelovanje s šolo odvisno predvsem od njihovega osebnega pogleda (»…sem 

doživela eno mamo, ki je rekla, da se otroke zatira zato, ker se pišejo na -ić, da se ne more 

zmenit, zdej šlo je za konkretno učiteljico. To mi je bilo zanimivo, da so se oni kot družina 

tako počutili, zdaj to je bila ena družina, ki je živela v enem predelu Ljubljane, otroci so bili 

rojeni tu, to me je presenetilo. Ta nestrpnost, čeprav če oni tako čutijo, tega ne moreš zanikat, 

čeprav, kaj je za tem bilo, to je bila edina izkušnja. … jaz mislim, da gre bolj za osebno 

dojemanje posameznika.«). Vsekakor pa na tem mestu ne morem mimo izjav ravnateljice, ki 

je socialno-ekonomski položaj videla kot oviro za sodelovanje staršev s šolo, saj so njene 

izjave po mojem mnenju stigmatizirajoče in izražajo predsodke do staršev in učencev druge 

narodne pripadnosti oziroma do tistih s slabšim materialnim položajem (»Problem otrok iz 

drugega govornega področja, so zelo pridni, zelo delovni, samo ne dosegajo več kot ocene 3, 

ker ne morejo, ker ne razumejo in tudi kulturno smo si tako različni, da si vi sploh ne morete 

predstavljati. Oni so res svetlobna leta narazen. In to je res, ti otroci nimajo enakih možnosti 

kot naši otroci, zaradi socialnega statusa, ki ste ga prej omenili, jih takoj potegne navzdol. 

Zaradi tega, ker se ti starši sploh ne zavedajo problemov, ne zavedajo pravzaprav v Sloveniji, 

kaj to pomeni uspešen otrok v šoli. To v primeru z Bosno, to je čisto drugi svet. Kaj je tam, pa 

tudi tam so razlike, Sarajevo je čisto drugo kot recimo, če se gre ven, v kakšen drug kanton. 

Mi nimamo sarajevskih otrok, mi imamo otroke, ko hodijo domov drugam, ne v Sarajevo. In 

recimo, ti otroci imajo visoke aspiracije, kar je prav, ampak ti otroci ne govorijo dobro ne 

slovenskega ne bosanskega jezika. Ko bi vsaj bosansko govorili dobro, pa ne znajo, saj so 

rojeni tukaj. Starši ne razumejo ne bosanskega jezika, ker imajo, še vedno prihajajo starši, ki 

imajo po štiri razrede osnovne šole, a veste.«). 

Podobno kot mnenja svetovalnih delavk o tem, da so nezanimive teme roditeljskih sestankov 

in predavanj lahko ovira za sodelovanje staršev s šolo, so bila tudi mnenja ravnateljic deljena. 

Nekatere se s tem niso strinjale in menile, da je največji problem staršev njihova 

prezaposlenost in posledično pomanjkanje časa za sodelovanje s šolo, zaradi česar se ne 

udeležujejo predavanj, četudi ta odgovarjajo njihovim željam in potrebam. Ob tem se mi 

zastavlja novo vprašanje, in sicer način izbora vsebin za predavanja za starše, saj izjava ene 

ravnateljice kaže na to, da teme predavanj ne določajo starši, ampak šola glede na prepoznane 
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potrebe pri starših (»Mislim res, kaj vse se otrokom dovoli. In ko pridejo starši z otrokom na 

govorilno uro, že vidiš tisto komunikacijo, ko otrok preglasi starša, ko neprimerno odreagira 

starš in tako in iz tega ven smo začutili, da nujno potrebujemo to temo. In zato smo jo 

postavili, sicer tukaj nismo nič starše spraševali. Ampak mogoče je tudi to potem, ko nekak ti 

s temi idejami, besedami prideš do ušes staršev, pa mogoče začutijo svojo stisko, da oni pa to 

narobe delajo in mogoče je zaradi tega tudi tema na nek način nezanimiva.«), kar morda 

pomeni, da potrebe, ki jih šola prepozna, ne ustrezajo potrebam staršev glede tem, ki bi jih oni 

želeli slišati oziroma, drugače povedano, starši morda kot problem zaznavajo povsem nekaj 

drugega kot to zaznava šola. Zanimiva je tudi navedba ene ravnateljice, da starši večinoma ne 

želijo govoriti o temah, ki se konkretno tičejo njihovih otrok, ampak si želijo »splošne teme«. 

Ravnateljica, ki se je z navedeno trditvijo strinjala (»Saj sami veste, informacije nas obdajajo 

kar naprej, predavatelji so različni in ob vsej tej časovni stiski je treba izbrat nekaj 

drugega…«), pa alternativo predavanjem za starše vidi v neformalnih srečanjih, ki so prav 

tako lahko dobra priložnost za pogovor o temah, ki starše zanimajo. Ob tem je opozorila tudi 

na obstoječo obliko Šole za starše, ki po njenem mnenju ni učinkovita (zastarela oblika 

sodelovanja šole s starši, nizka udeležba staršev).  

Medtem ko so se vse svetovalne delavke strinjale, da je nerazumevanje z učitelji lahko velika 

ovira za sodelovanje staršev s šolo, so bila mnenja ravnateljic deljena. Dve ravnateljici sta bili 

mnenja, da je nerazumevanje z učiteljicami lahko velika ovira za sodelovanje staršev s šolo 

(»Zdej kar se tiče nerazumevanja z učiteljem, jaz bi to rekla, da je to šolska klasika.«), pri 

čemer izpostavljata tudi pomen ŠSS kot tistega šolskega organa, ki je lahko pri tem v veliko 

pomoč učiteljem (»Jaz mislim, da je tu svetovalna služba tista, ki je vedno pripravljena 

pomagat, da nekak poskušamo najti nek skupen jezik, da se nekak naprej premaknemo, 

čeprav v 100 % to ne gre.«). Dve ravnateljici pa se z navedeno trditvijo nista strinjali, pri 

čemer je zanimivo, da ena ravnateljica nerazumevanje z učitelji kot oviro za sodelovanje 

staršev s šolo povezuje z njihovim socialno-ekonomskim položajem (»Ne vem, če ste bila 

kdaj v Bosni? In zdaj si predstavljajte, da ti naši otroci hodijo v petek v Bosno, v ponedeljek 

pridejo pa k nam v šolo. To pridejo v drug svet, starši popolnoma nič ne razumejo, mi smo pa 

zahtevna šola, zahtevna šola, ne ljubljanska, vsi, v primerjavi z bosanskimi šolami smo tako 

zahtevni, da si ne morete mislit. Posebej na tem humanističnem področju, mogoče na 

naravoslovnem so oni, so toliko aktivni, ampak to, kaj smo mi na področju jezika naredil, 

kulture, to je 150 let razlike med njimi in nami. In kako naj ta boga mama ugotovi, da res ta 

njen priden otrok ne more dobiti več kot 3. In to je nerazumevanje z učiteljico. Učiteljica ne 

zastopi, da se on uči, to je to. In tega ne moreš uredit, jaz ji lahko povem. Jaz jo samo 
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vprašam, kaj dela, kaj je po poklicu. In ona sodi, da njen otrok v 9. razredu obvlada 

matematiko za 5, po poklicu je pa nazadnje delala kot natakarica, recimo. Z vsem 

spoštovanjem, ampak zdej je pa brez službe in ona točno ve, da njen otrok v 9. razredu 

obvlada matematiko za 5. In to so konflikti in zaradi tega učiteljica je ne razume. In ji 

poskušam reči, glejte gospa, šole so zahtevne.«). 

 

4.2.2.3 Partnerstvo med domom in šolo  

 

Tabela 55: Partnerstvo med domom in šolo z vidika ravnateljic  

Partnerstvo med domom in šolo z vidika ravnateljic 

Pomen - Jasno postavljene meje glede vključevanja staršev 

- Pripravljenost šole za reševanje težav 

- Odziv staršev na povabilo šole 

- Medsebojno spoštovanje 

- Medsebojno upoštevanje 

- Sodelovanje v korist otroka 

- Zaupanje staršev 

- Sprejemanje skupnih dogovorov 

- Pozitiven odnos staršev do šole 

- Boljše partnersko sodelovanje na razredni stopnji 

Primeri dobre prakse partnerskega 

sodelovanja med domom in šolo 

Neformalne 

oblike 

- Ustvarjalne delavnice 

- Novoletno druženje 

- Bazar 

- Druženje ob peki kruha 

- Druženje ob oblikovanju nakita 

- Dan odprtih vrat 

- Jutranji pozdrav staršev na vhodu 

- Festival na gaju  

- Športne igre 

- Otroci pripravijo srečanje za starše in 

učitelje 

- Kostanjev piknik 

- Piknik ob koncu šolskega leta 

- Srečanja s starši ob sodelovanju otrok v 

projektih 

Priložnost za - Druge pogovore 

- Boljšo komunikacijo s starši 

- Pogovor o otroku 

- Podajanje predlogov, pripomb 

- Sodelovanje v korist otrok 

Formalne 

oblike 

- Roditeljski sestanki povezani s predavanji 

- Prisotnost aktivov učiteljev na Svetu staršev 

- Svet staršev 

- Zastarelost klasičnega načina roditeljskega 

sestanka  

Prispevek ravnatelja k boljšemu 

partnerskemu sodelovanju med domom in 

šolo 

Način - Priprava letnega delovnega načrta 

- Opozarjanje učiteljev o pomenu spremljanja 

udeležbe staršev na roditeljskih sestankih in 

govorilnih urah 

- Prisotnost na uvodnih roditeljskih sestankih 

- Prisotnost na prireditvah 

- Elektronsko komuniciranje s starši 

- Prisotnost ravnateljice na roditeljskih  
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Partnerstvo med domom in šolo z vidika ravnateljic 

Prispevek ravnatelja k boljšemu 

partnerskemu sodelovanju med domom in 

šolo 

Način Sestankih v primeru konfliktov 

- Pomoč pri uresničevanju idej 

- Sprejemanje staršev 

- Zavedanje o sodelovanju zaradi koristi 

otroka 

- Skrb za dobro šolsko klimo 

- Pomen pripravljenosti staršev za sodelovanje 

Predlogi za izboljšanje partnerskega 

sodelovanja med domom in šolo 

 

Način dela 

 

- Skupno načrtovanje aktivnosti 

- Upoštevanje želja staršev 

- Vodenje projektov s strani staršev 

- Nadaljevanje dosedanjega dela 

- Trud s strani vodstva 

- Ravnateljica izrazi željo po drugačnem 

načinu sodelovanja s starši 

Oblike 

sodelovanja 

- Aktiven svet staršev 

- Spodbujanje neformalnih druženj 

- Mesečne odprte ure za starše 

Ocena odnosa s starši 8 - sprotno reševanje problemov, redni tedenski sestanki z 

učitelji 

7 - želja po izboljšanju sodelovanja s starši 

6 - organizacija neformalnih srečanj 

7 - dobro medsebojno sodelovanje, dober pretok informacij 

Odgovornost za vzpostavljanje partnerskega 

odnosa s starši na lestvici od najbolj do 

najmanj odgovornega akterja 

Učitelji – ŠSS – ravnatelj – starši 

Ravnatelj – učitelji – starši – ŠSS 

Enaka odgovornost vseh akterjev za vzpostavljanje 

partnerskega sodelovanja med domom in šolo 

Ravnatelj – ŠSS – učitelji in starši 

Evalvacija partnerskega sodelovanja - Šola ne izvaja evalvacije partnerskega sodelovanja s starši 

- Razmišljanje o uvedbi evalvacije partnerskega sodelovanja s 

starši 

- Vprašalniki za starše po koncu I. in II. triade 

- Vprašalniki za starše ob koncu šolskega leta 

- Evalvacija ob pripravi vzgojnega načrta in devetletke 

Kakovost pedagoškega dela - Ravnateljica izrazi strinjanje s tem, da je vodstvo odgovorno 

za kakovostno pedagoško delo 

- Ravnateljica izrazi nestrinjanje s tem, da je vodstvo 

odgovorno za kakovostno pedagoško delo 

- Pomen sodelovanja ravnateljice s ŠSS in učitelji 

- Preobremenjenost učiteljev kot ovira za kakovostno 

pedagoško delo 

- Razvojni načrt šole 

- Soodgovornost učiteljev za kakovostno pedagoško delo 

- Pomen izkušenj iz tujine 

- Pomen sodelovanja učiteljev v projektih 

- Spodbujanje učiteljev za sprejem novosti 

 

Ravnateljice partnerstvo med domom in šolo razumejo kot medsebojno spoštovanje, 

upoštevanje in sprejemanje skupnih dogovorov, ki so v otrokovo korist, pri čemer se jim zdi 

pomembno, da so si predvsem starši pripravljeni prizadevati, da partnersko sodelovanje zaživi 

(pozitiven odnos staršev do šole, zaupanje staršev, odziv staršev na povabilo šole). 

Pomembno se jim zdi tudi, da so meje glede vključevanja staršev v šolo jasno postavljene. 
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Ravnateljice so, podobno kot svetovalne delavke, opozorile, da je partnerstvo s šolo lažje 

vzpostaviti na razredni kot pa na predmetni stopnji. 

 

Med primeri dobre prakse partnerskega sodelovanja med domom in šolo so ravnateljice 

navedle formalne (npr. roditeljski sestanki, povezani s predavanji, navzočnost aktivov 

učiteljev na svetu staršev, svet staršev) in neformalne oblike sodelovanja (npr. ustvarjalne 

delavnice, novoletno druženje, bazar, druženje ob peki kruha in oblikovanju nakita, dan 

odprtih vrat, jutranji pozdrav staršev na vhodu, festival Na Gaju, športne igre, srečanje za 

starše in učitelje, ki ga pripravijo otroci, kostanjev piknik in piknik ob koncu šolskega leta, 

srečanja s starši ob sodelovanju otrok v projektih). Ravnateljice si želijo več neformalnih 

oblik sodelovanja s šolo, saj vidijo tudi veliko priložnost za razvoj partnerstva s starši. 

Neformalne oblike so po njihovem mnenju priložnost za boljšo komunikacijo s starši, za 

pogovor o otroku, za podajanje predlogov in pripomb, predvsem pa za resnično sodelovanje v 

korist otrok. 

 

Tudi ravnateljice so torej med predlogi za izboljšanje partnerskega sodelovanja s starši 

navedle oblike dela, ki bi jih bilo treba izboljšati ali na novo vzpostaviti (npr. aktiven svet 

staršev, spodbujanje neformalnih druženj, mesečne odprte ure za starše), kot tudi spremembe 

v načinu dela šole (npr. skupno načrtovanje aktivnosti, upoštevanje želja staršev, vodenje 

projektov s strani staršev, več prizadevanja vodstva šole za sodelovanje s starši). 

 

Same bi partnersko sodelovanje šole s starši izboljšale s pripravo takega letnega delovnega 

načrta, v katerem bi bilo jasno opredeljeno sodelovanje s starši, z opozarjanjem učiteljev na 

pomen spremljanja udeležbe staršev na roditeljskih sestankih in govorilnih urah, z 

navzočnostjo na uvodnih roditeljskih sestankih in raznih šolskih prireditvah, s sodelovanjem 

pri razreševanju sporov s starši, z izboljšanjem elektronske komunikacije s starši, s skrbjo za 

izboljšanje šolske klime. Ob tem seveda poudarjajo, da je brez zanimanja staršev tudi njihovo 

večje prizadevanje za sodelovanje z njimi obsojeno na neuspeh (»Ampak to, da bi pa jaz 

imela čarobno palčko in da bi njih kar tako privabila, jaz mislim, da je potrebno obojestransko 

sodelovanje.«). 

 

Tudi ravnateljice so – kot svetovalne delavke – različno ocenile odnos šole do staršev (ali je 

šola s starši v dobrih odnosih, ali si zaposleni prizadevajo za vzpostavitev učinkovitega 

partnerskega sodelovanja s starši, kakšna je komunikacija s starši in podobno). Na voljo so 
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imele ocene od 1 do 10: 1 pomeni, da je šola v zelo slabih odnosih s starši, 10 pa, da je v zelo 

dobrih. Večina je ocenila sodelovanje šole s starši kot dobro. Menijo, da njihovo sodelovanje 

s starši odlikujejo sprotno reševanje problemov, redni tedenski sestanki z učitelji, na katerih 

se pogovarjajo tudi o sodelovanju s starši, in dober pretok informacij. Vse so si želele 

sodelovanje s starši še izboljšati, in to prav s spodbujanjem neformalnih srečanj. 

 

Odgovornost za vzpostavljanje partnerskega sodelovanja s starši povečini pripisujejo sebi 

(»Najbolj odgovorna sem sigurno jaz, čisto iz tega stališča, ker ustvarjam klimo s svojim 

načinom dela…«), saj je to tudi po zakonu njihova odgovornost . Ena ravnateljica pa meni, da 

so vsi akterji (ravnatelj, učitelji, ŠSS in starši) enako odgovorni za razvoj partnerstva med 

domom in šolo. Na zadnje mesto pa so povečini uvrščale prav starše (»… in nazadnje starši 

kot tisti, ki so povabljeni, oni sami ne bodo silili, mi smo tisti, ki moramo nekaj narediti za to, 

da jih privabimo v šolo.«). 

 

Če želimo sodelovanje izboljšati, je vsekakor pomembno, da ga sproti spremljamo in 

ocenjujemo. Le tako je mogoče pridobiti vpogled, kaj je dobro in kaj slabo. Treba je 

spodbujati prepoznane »primere dobre prakse«, »primere slabe prakse« pa zmanjševati in 

odpraviti. Zato me je zanimalo, če in na kakšen način šole spremljajo in ocenjujejo partnersko 

sodelovanje s starši. Redne evalvacije partnerskega sodelovanja ni na nobeni šoli. Podatke o 

tem pridobivajo večinoma posredno, iz drugih evalvacij (npr. vprašalniki za starše po koncu I. 

in II. triade, vprašalniki za starše ob koncu šolskega leta, evalvacija ob pripravi vzgojnega 

načrta in devetletke). 

 

V literaturi lahko pogosto zasledimo trditev, da je za kakovost pedagoškega dela najprej 

odgovorno prav vodstvo šole. Ker kakovost pedagoškega dela vpliva tudi na kakovost 

sodelovanja s starši, me je zanimalo, kako na svojo odgovornost pri tem gledajo ravnateljice. 

Povečini so se strinjale, da je vodstvo šole odgovorno za kakovostno pedagoško delo, ob tem 

pa poudarile, da je pomemben tudi prispevek posameznih učiteljev, predvsem pa sodelovanje 

med vsemi podsistemi (ravnatelja, ŠSS in učiteljev). Ena je menila, da učitelji lahko h 

kakovosti lahko pomembno prispevajo, s tem da sodelujejo v raznih projektih ali z obiski v 

tujini, kjer lahko pridobijo dragocene in pomembne izkušnje in znanje. 
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4.2.2.4 Vključevanje staršev  

 

Tabela 56: Vključevanje staršev z vidika ravnateljic  

Vključevanje staršev z vidika ravnateljic 

Vključevanje staršev v 

odločitve, ki se tičejo šole 

- Upoštevanje predlogov staršev glede neformalnih srečanj 

- Upoštevanje predlogov staršev glede izletov, športnih dni 

- Podajanje idej staršev na svetu staršev 

- Sprejem odločitev staršev je odvisen od vrste odločitev 

- Upoštevanje predlogov staršev o storitvah, ki jih plačujejo (npr. 

prehrana, prevozi) 

- Neupoštevanje predlogov staršev glede organizacije dela v razredu 

Vmešavanje staršev v 

odločitve, ki niso v njihovi 

domeni 

- Ena ravnateljica meni, da ni res, da se starši preveč vtikajo v 

zadeve, ki se tičejo šole, druga pa, da se 

- Več je takega ravnanja na razredni stopnji 

- Merila šolskih delavcev, kaj je izključna domena šole, morajo biti 

jasna 

- Tovrstnega delovanja staršev je več ob koncu šolskega leta 

Vrste odločitev - Ocenjevanje 

- Organizacija podaljšanega 

bivanja 

- Delo učitelja 

- Nastopanje otrok na šolskih 

prireditvah 

Razlogi - Zaščitništvo otroka 

 

Na vprašanje, ali starši sodelujejo ali zahtevajo sodelovanje pri odločitvah, ki so v pristojnosti 

šole, ali se torej vmešavajo, vtikajo v odločitve, ki po njihovem mnenju niso v domeni 

staršev, so ravnateljice menile, da starši sicer lahko izrazijo svoje mnenje o odločitvah, ki so v 

pristojnosti šole, vendar le šola oziroma stroka odloči, ali njihovo mnenje tudi upošteva (»Na 

svetu staršev, kjer imajo oni njihov predstavniški organ, kjer oni lahko povejo svoje ideje, 

ampak ali jih bomo sprejeli ali ne, to so pa vse strokovne določitve. Odločitev stroke.«). 

Večinoma pa upoštevajo predloge staršev o organizaciji neformalnih srečanj in o zadevah, ki 

jih plačujejo starši (npr. športni dnevi, izleti, prevozi ipd.). 

 

Zanimivo je, da se mnenje svetovalnih delavk o »vtikanju staršev v šolske zadeve« razlikuje 

od mnenja ravnateljic. Po mnenju večine slednjih, je tega malo. Nasprotnega mnenja je bila le 

ena ravnateljica: starši želijo vplivati na ocenjevanje, organizacijo podaljšanega bivanja, 

nastope otrok na šolskih prireditvah. Vmešavanja staršev pa je po mnenju vseh več na 

razredni stopnji, predvsem ob koncu šolskega leta. Če so pristojnosti jasno razmejene in znajo 

šolski strokovni delavci meje jasno zagovarjati, je težav manj (»…ampak če so jasni kriteriji, 

potem tukaj ni težav. Če se že na začetku pove, to je tako in tako, potem to stvar sprejmejo. 

Če pa ni jasno povedano in če učitelj ni dovolj jasen, dovolj konkreten, potem ima lahko 
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težave. Če pa pove na začetku, pri meni je pa tako, tako, tako, to jaz zahtevam, tole je treba 

narest in če se vsega tega drži, ni (op. T.K. pretiranega vmešavanja staršev v delo šolskih 

strokovnih delavcev). In več ali manj ni.«). 

 

4.2.2.5 Komunikacija med domom in šolo  

 

Tabela 57: Komunikacija med domom in šolo z vidika ravnateljic 

Komunikacija med domom in šolo z vidika ravnateljic 

Komunikacija med starši in 

ravnateljico 

- Odprta 

- Slaba 

- Težave s sklepanjem dogovorov s starši 

Delo s starši iz perspektive 

otrokove moči  

Prispevek šole k delu s starši iz 

perspektive moči  

- Izobraževanja učiteljev o 

sodelovanju s starši 

Prispevek ravnateljice k delu s 

starši iz perspektive moči 

- Spodbujanje učiteljev k 

uporabi koncepta perspektive 

moči pri delu s starši 

- »Točka« na učiteljski seji 

- Ravnateljica izrazi mnenje, 

da šola uporablja koncept 

perspektive moči pri pogovoru 

o učencu 

- Problem slabe podpore 

staršev pri govoru o otrocih iz 

perspektive moči 

Potrebne spremembe - Izobraževanje učiteljev o 

komunikaciji s starši že med 

študijem 

 

Tri ravnateljice od štirih so bile mnenja, da je komunikacija med njimi in starši odprta, ena pa 

jo je ocenila kot slabo. Menila je, da so težave predvsem pri sklepanju dogovorov s starši 

(»Zelo slaba je komunikacija pri nas, vsepovsod je slaba komunikacija, zelo pogosto prihaja 

do nesporazumov ravno zaradi tega, ker se težko dogovorimo, kaj kdo misli in na kakšen 

način to misli.«). 

 

Ravnateljice so prepričane, da bi učitelji potrebovali več izobraževanja o sodelovanju s starši 

in več vedenja o konceptu perspektive moči v komunikaciji s starši. Same bi lahko učitelje 

bolj spodbujale k temu (npr. na učiteljski seji). Ena ravnateljica meni, da njena šola ta koncept 

velikokrat uporabi, da pa je starši velikokrat pri tem ne želijo podpreti (»Nam se zdi, da 

otroke kar pohvalimo, da pa potožimo predvsem tam, kjer bi rabili njihovo podporo, podpore 

pa ne dobimo, v resnici ne.«). Podobno kot svetovalne delavke tudi ravnateljice opozarjajo na 
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potrebo po spremembi dodiplomskega izobraževanja učiteljev, pri čemer bi bilo treba bolj 

poudariti izobraževanje prav za sodelovanje s starši. 

 

4.2.2.6 Vzgojni načrt 

 

Tabela 58: Pogled na vzgojni načrt po mnenju ravnateljic 

Pogled na vzgojni načrt po mnenju ravnateljic 

Pripravljenost staršev za sodelovanje pri pripravi 

vzgojnega načrta 

- Aktivnejša vloga staršev iz sveta staršev 

- Dobro 

- Slabo 

Vključevanje staršev v oblikovanje vzgojnega 

načrta 

- Ankete s starši 

- Starši, ki so se prostovoljno javili za 

sodelovanje 

- Razprava s starši v posameznih razredih o 

vzgojnem načrtu po predstavnikih staršev 

Vključevanje staršev v izvajanje vzgojnega 

načrta 

- Nevključevanje staršev v izvajanje vzgojnega 

načrta 

- Upoštevanje predlogov staršev glede izboljšanja 

izvajanja vzgojnega načrta 

- Pri izdelavi individualnega vzgojnega načrta 

ob otrokovih težavah pogovor s starši 

 

Čas, v katerem sem delala raziskavo za to magistrsko delo, je bil za šolsko prakso pomemben, 

saj je bil to čas priprave in oblikovanja vzgojnih načrtov ter prvih izkušenj z njimi. Zaradi 

tega me je zanimalo, kaj vodstvo šole meni o oblikovanju in izvajanju vzgojnih načrtov v 

sodelovanju s starši, saj le-to lahko posredno kaže tudi na način partnerskega sodelovanja med 

domom in šolo. Mnenja ravnateljic o pripravljenosti staršev za sodelovanje pri oblikovanju 

vzgojnega načrta so bila različna. Nekatere so pripravljenost staršev ocenile kot slabo, druge 

kot dobro; aktivnejši so bili starši, člani sveta staršev. V oblikovanje vzgojnega načrta so 

starše vključili na razne načine: z anketiranjem ali pa z zbiranjem njihovih predlogov po 

predstavnikih staršev v posameznih razredih. Najbolj aktivni so bili tisti starši, ki so k 

tovrstnemu sodelovanju prijavili sami, prostovoljno. Šolska praksa kaže, da v neposredno 

izvajanje vzgojnega načrta staršev povečini ne vključujejo, razen v primeru otrokovih težav 

(npr. izdelava individualnega vzgojnega načrta za otroka). Ob tem se mi zdi pomembno 

omeniti izjavo ene od ravnateljic, češ da so opazili nekatere pomanjkljivosti in slabosti 

vzgojnega načrta in jih bodo popravili oziroma spremenili, pri čemer bodo vsekakor 

upoštevali tudi predloge staršev. 
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5 RAZPRAVA 

 

Namen magistrskega dela je raziskati, kako starši, šolski svetovalni delavci in vodstvo šole 

ocenjujejo uresničevanje partnerstva med domom in šolo v praksi, raziskati možen prispevek 

ŠSS in vodstva šole k razvoju in/ali izboljšanju tega partnerstva in na podlagi pridobljenega 

gradiva oblikovati smernice za vzpostavitev boljših partnerskih odnosov med šolo in starši. 

Vključenost več akterjev šolske skupnosti (staršev, svetovalnih delavk, ravnateljic) v 

raziskavo mi je omogočila, da sem uresničevanje partnerstva med domom in šolo v vsakdanji 

šolski praksi lahko pogledala iz različnih zornih kotov. Vsak od akterjev je prispeval svojo 

zgodbo, svojo resnico, svoj pogled na partnerstvo med domom in šolo in prav sinteza vseh teh 

zgodb lahko po mojem mnenju pripomore k oblikovanju konstruktivnih predlogov za 

vzpostavitev boljših partnerskih odnosov. 

 

V nadaljevanju bom predstavila ključne ugotovitve raziskave in jih poskusila povezati s 

teorijo, pri čemer se bom osredotočila predvsem na podobnosti in razlike med mnenji staršev, 

svetovalnih delavk in ravnateljic. V zaključku bom predlagala smernice za boljše partnerstvo 

med domom in šolo. 

 

Večina staršev, svetovalnih delavk in ravnateljic razume partnerstvo med domom in šolo 

kot soustvarjanje želenih izidov (bodisi ob otrokovih težavah bodisi pri organizaciji raznih 

aktivnosti, dogodkov in podobno), ki so v korist vseh akterjev v šolski skupnosti, 

predvsem pa učencev. Podobno kot starši in intervjuvanke razmišlja tudi Mostert (1998, v 

Christenson in Sheridan, 2001), in sicer da mora biti otrokova korist vedno glavno vodilo 

sodelovanja šole s starši. Ob tem dodaja, da šolski strokovni delavci starše lažje povabijo k 

sodelovanju, če izhajajo iz resnične želje delovati v učenčevo korist. 

 

Če še podrobneje primerjamo definicije partnerstva med domom in šolo, kot so jih dali starši, 

svetovalne delavke in ravnateljice, opazimo, da so starši že poudarili način dela, ki jim 

omogoča čim večjo vključenost v šolsko skupnost (npr. skupno reševanje težav, možnost 

izražanja in upoštevanja njihovih mnenj, odprta in sproščena komunikacija, (sprotno) 

obveščenost o delu šole in o tem, kaj se z njihovim otrokom v šoli dogaja), medtem ko so se 

ravnateljice in svetovalne delavke osredotočile predvsem na opredelitev vlog sodelujočih 

strani, pri čemer so poudarile pomen razmejenosti in aktivnosti vlog obeh strani pri skrbi za 

vzpostavitev in razvoj uspešnega partnerstva. To je seveda razumljivo in pričakovano, saj pri 
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definiciji verjetno vsaka stran izhaja iz svojih potreb in želja. Vseeno pa je definicija 

partnerstva med domom in šolo, kot jo navajajo svetovalne delavke in ravnateljice, zanimiva 

z dveh vidikov. Prvič zato, ker odseva strah šole pred starši – šolski strokovni delavci se 

zavedajo, da ne morejo brez sodelovanja s starši, vendar se hkrati bojijo, da bi se ti preveč 

vmešavali v delo in življenje šole; zato želijo jasno postavljene meje, do katerih so starši še 

dobrodošli in zaželeni kot sodelavci. Sodelovanje s starši in upoštevanje njihovega mnenja se 

namreč velikokrat postavi pod vprašaj, posebej ko starši želijo vplivati na zadeve, za katere 

naj bi bila odgovorna le stroka (npr. ocenjevanje, sestava testa). Šolski strokovni delavci hitro 

dobijo občutek, da jim kdo odreka strokovnost in avtonomnost. Pri tem se čutijo bolj 

ogrožene svetovalne delavke kot ravnateljice. Večina ravnateljic meni, da je predvsem od 

šolskih strokovnih delavcev odvisno, koliko starši posegajo v strokovne odločitve šole 

(učiteljev, svetovalnih delavcev, ravnatelja). Pravijo, da je nujno, da šola postavi jasna 

strokovna merila, ki se jih dosledno drži in s tem tudi brani. Podobno ugotavlja Resman 

(1992, str. 32), ki pravi, da pričakovane vloge staršev in šole ter njihove pristojnosti in 

odgovornosti pomembno vplivajo na sodelovanje med šolo in domom. Pomembno je torej, da 

šola že na začetku šolskega leta staršem predstavi lastna pričakovanja (npr. kaj bodo delali 

učenci v šoli, kaj bo treba delati z učenci doma ipd.), na drugi strani pa morajo seveda tudi 

starši imeti možnost refleksije lastnih pričakovanj od šole. Pogosto namreč ravno 

nereflektirana pričakovanja povzročijo nezadovoljstvo, ker strani ne vesta, kaj lahko 

pričakujeta ena od druge. Nedvomno so področja, na katerih je šola avtonomna v odločanju 

(npr. izvajanje in organizacija izobraževalnega procesa, izbira metod dela pri pouku), vendar 

si težko predstavljam, da bi se starši odrekli želji povedati svoje mnenje tudi o teh področjih, 

pa četudi izvira iz njihovih osebnih zamer, želje po zaščiti otroka ali česa podobnega. Način, 

kako se šola v takih situacijah odzove, je po mojem mnenju ključnega pomena. Vsekakor 

mora dopustiti odprt prostor za pogovor, v katerem je mogoče raziskati mnenja staršev. 

Holland in Ward (1990, v Hornby, 2000) sicer pišeta izključno o odzivu učiteljev na pritožbe 

staršev, vendar menim, da lahko njune ugotovitve prenesemo na odziv vseh šolskih 

strokovnih delavcev v odnosu do staršev. Po Hollandu in Wardu (prav tam) je pomembno, da 

zmorejo šolski strokovni delavci kritiko staršev najprej poslušati, nato pa skupaj z njimi 

situacijo pojasniti in presoditi, če in v koliko je upravičena. Od tega je odvisen tudi nadaljnji 

odziv šole na kritike staršev – jih sprejmejo in poskušajo zadevo razjasniti ali pa zavrnejo. 

Seveda je v glavnem odvisno od šolskih strokovnih delavcev samih (koliko so asertivni, 

možni sprejeti kritiko in se nanjo odzvati na konstruktiven način), ne smemo pa pri tem 

zanemariti vloge vodstva in ŠSS. Vodstvo šole si mora prizadevati, da bo prostor za pogovor 
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s starši odprt, predvsem v takih primerih, možen (spodbujati učitelje, jim nuditi podporo, 

izobraževanje ipd.), svetovalne delavke pa so glede na znanje, ki ga imajo (komunikacijske 

spretnosti, svetovanje ipd.), lahko učiteljem v pomoč (da jih opremijo s tem znanjem ali pa 

same prevzamejo vodenje pogovora s starši). 

 

Definicija partnerstva med domom in šolo svetovalnih delavk in ravnateljic v raziskavi je 

zanimiva tudi zato, ker sicer izpostavijo aktivno vlogo obeh sodelujočih. Intervjuvane 

ravnateljice pa poudarjajo predvsem vlogo staršev, ki naj bi se bolj potrudili, da bi partnerstvo 

s šolo sploh lahko zaživelo (večje zaupanje staršev v šolo, pozitiven odnos do šole itd.). Res 

pa je, da svetovalne delavke in ravnateljice, podobno kot starši, največjo odgovornost za 

vzpostavljanje partnerskega odnosa s starši pripisujejo šoli, predvsem njenemu vodstvu in 

učiteljem. Tudi po mnenju številnih strokovnjakov (Hughes idr., 1994; Resman, 1994; Intihar 

in Kepec, 2002; Kalin, 2002; Cankar idr., 2009) je prav ravnatelj tisti na šoli, ki lahko 

pomembno prispeva k razvoju uspešnega in kvalitetnega odnosa s starši. V prvi vrsti je 

odgovoren za ustvarjanje take šolske klime in takšne kulture, da prevlada naklonjenost 

sodelovanju oziroma vključevanju staršev in da se omogoči razvoj pozitivnih interakcij med 

vsemi akterji šolske skupnosti, vključno s starši. Učitelji pa imajo glede na svoj položaj 

največ priložnosti za stike s starši in posledično največ priložnosti, da prispevajo k 

vzpostavljanju partnerskega odnosa šole s starši. Nikakor pa vsega bremena odgovornosti za 

razvoj partnerstva šole s starši ni mogoče prepustiti učiteljem. Vsak učitelj lahko sicer s 

svojim znanjem in izkušnjami veliko prispeva k sodelovanju s starši, vendar je pomembna 

tudi podpora, ki jo je deležen s strani šole, predvsem vodstva. Strinjam se z ravnateljicami in 

svetovalnimi delavkami, da oblikovanje odnosa, ki mu lahko nadenemo naziv partnerski, 

potrebuje aktivno vlogo obeh strani (tako šole kot staršev), vendar se vseeno sprašujem, ali ni 

nemara prav šola odgovorna za vzpostavitev takih pogojev, da se partnerstvo s starši sploh 

lahko razvije, tako da postanejo starši aktivni, saj so – skupaj s svojimi otroki – ob vstopu v 

šolo najprej uporabniki njenih storitev. Šola sicer staršem omogoča, da na razne načine 

sodelujejo z njo (govorilne ure, roditeljski sestanki, dnevi odprtih vrat itd.), vendar je treba 

zadostiti še drugim pogojem, da starši začutijo, da so resnični partnerji s šolo. Na to so 

pokazali tudi starši, ko so definirali partnerstvo s šolo (npr. težko se počutijo enakovredne 

sodelavce šole, če na roditeljskem sestanku nimajo možnosti izraziti svoje mnenje). O tem 

piše tudi Resman (2009), ki pravi, da ima šola za starše vnaprej pripravljen program, vsebino 

in okvire sodelovanja, ki pa jih zastavi tako, da podpirajo obstoječi sistem in red. Starši so 

tako postavljeni v vlogo znotraj obstoječe šolske politike, sistema in reda, kar v izhodišču 
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staršem onemogoča, da bi bili soudeleženi kot enakopraven partner šolstvu. Nujno bi bilo 

torej pogledati potek posameznih aktivnosti, ki so namenjene staršem (od ideje, organizacije 

do dejanske izvedbe) in interakcij med šolo in starši, raziskati vlogo staršev, njihovo dejansko 

vključenost itd., in na ta način opredeliti pogoje, ki lahko omogočijo boljše sodelovanje s 

starši. Eden od možnih načinov, kako to storiti, je evalvacija sodelovanja staršev s šolo, ki 

pa je, kot je razvidno iz rezultatov, ne delajo na nobeni izmed šol, ki so bile vključene v 

raziskavo. Z evalvacijo bi lahko šola najlaže ugotovila, ali je dosegla zastavljene cilje, kje je 

bila učinkovita in kje so potrebne spremembe. Tudi za Kalin idr. (2009) je evalvacija prakse 

sodelovanja med domom in šolo način, s katerim je edino mogoče ovrednotiti lastno ravnanje, 

spoznati moč in nemoč šole, učinkovitost in neučinkovitost dosedanjega dela s starši. 

Evalvacija, ki naj bi vključevala vse udeležene v sodelovanju, omogoča tako na 

institucionalni kot osebni ravni refleksijo o vzpostavljenem odnosu in dosedanji praksi 

medsebojnega sodelovanja (prav tam, str. 100). 

 

Iz intervjujev z ravnateljicami in svetovalnimi delavkami je razvidno, da se zavedajo, da šola 

ne more (uspešno) delovati brez (dobrega) sodelovanja s starši, in da menijo, da so starši 

dragoceni in pomembni sogovorniki pri vzgoji in izobraževanju otrok, še posebej pri 

reševanju morebitnih njihovih težav. Tudi za Mosterta (1998, v Christenson in Sheridan, 

2001) so starši »strokovnjaki iz izkušenj«, ki so za šolske strokovne delavce lahko dragocen 

vir (novih) informacij o otroku. Zato kljub širokemu in raznolikemu področju dela obeh 

šolskih podsistemov (ŠSS in vodstva šole), ki je namenjeno raznim akterjem šolske skupnosti, 

intervjuvanke sodelovanja s starši ne doživljajo kot dodatno delo. 

 

Po drugi strani pa predvsem svetovalne delavke opozarjajo, da sta (pre)široko področje dela 

ŠSS, predvsem pa preobremenjenost z administrativnim delom, velika ovira za vzpostavljanje 

(bolj) kakovostnih odnosov s starši. Kakovost opravljenega dela je sicer velikokrat odvisna 

tudi od časa, ki smo mu ga namenili, vendar če pogledamo čas, ki ga ŠSS in ravnatelj 

namenjata področju sodelovanja s starši, opazimo, da ga težko ovrednotimo, saj je odvisen 

od mnogih dejavnikov (npr. od obdobja šolskega leta, od položaja svetovalne delavke na 

delovnem mestu). Poleg tega pa zelo težko ovrednotimo, katera aktivnost, ki jo šola izvaja, ne 

vključuje dela s starši (npr. če ima svetovalna delavka predavanje za starše, je jasno, da 

neposredno sodeluje s starši, po drugi strani pa pomoči ŠSS učiteljem v prvi vrsti sicer ne 

povezujemo z delom s starši, vendar pa lahko tudi to področje dela vključuje posredno 

sodelovanje s starši, recimo ko svetovalna delavka učitelju svetuje, kako naj vzpostavi stik s 
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konkretnimi starši). Da se partnerstvo s starši ne začne v odnosu starši–šolski strokovni 

delavec, se morata zavedati tudi ŠSS in vodstvo šole. Na slednje kažejo tudi odgovori 

svetovalnih delavk, ki kot oviro za razvijanje partnerskega odnosa s starši navajajo 

nerazumevanje med njimi in učitelji. To zelo nazorno kaže, kako dogajanje v enem 

podsistemu vpliva na dogajanje v drugem in obratno, zato je še kako pomembno, da si 

ravnatelj prizadeva za razvoj sodelovalne kulture, kulture, v kateri bodo možni medsebojna 

pomoč, podpora, zaupanje, kar bo zagotovo odsevalo tudi v odnosu šole do staršev. 

 

Zapisala sem že, da so za intervjuvane svetovalne delavke in ravnateljice starši pomembni 

sodelavci pri vzgoji in izobraževanju otrok. Rezultati raziskave med starši kažejo, da si tudi 

starši želijo biti v stiku s šolo in da velika večina sodelovanja s šolo ne doživlja kot breme. 

Ker je šola za šolajočega se otroka osrednje mesto v njegovem življenju, je po eni strani 

sodelovanje s šolo za starše obveznost, ki se ji ne morejo izogniti (npr. vpis otroka v šolo, 

starši morajo k marsičemu podati svoje soglasje), po drugi strani pa je – podobno kot za 

nekatere avtorje (Mikuš Kos, 1991; Pianta in Walsh, 1996; Weissberg in Greenberg, 1998, v 

Christenson in Sheridan, 2001; Čačinovič Vogrinčič, 2008a; Lesar, 2009a) – za več kot 

polovico vseh anketiranih staršev sodelovanje s šolo pomemben varovalni dejavnik za 

otroka (npr. sodelovanje s šolo lahko prispeva k sprotnemu odpravljanju/zmanjševanju 

nastalih otrokovih težav, k zmanjšanju tveganih situacij za otroka (nasilje, droge…), k 

boljšemu šolskemu uspehu). Sodelovanju s šolo pa pripisujejo drugačen pomen starši, ki 

imajo sebe za partnerje šole, kot starši, ki menijo, da to niso. Tak rezultat sem tudi 

pričakovala. Prav tako se tudi več staršev, ki menijo, da so partnerji šole, strinja s trditvami, ki 

opisujejo značilnosti partnerstva (npr. odprta in sproščena komunikacija s strokovnimi delavci 

šole, možnost izražanja mnenj, upoštevanje mnenj itd.). Tudi ta rezultat je razumljiv, saj se 

imajo za partnerja šole starši zaradi svojih pozitivnih izkušenj in si prav zaradi njih še bolj 

prizadevajo za sodelovanje in v njem vidijo več smisla. 

 

Pomembno se mi zdi izpostaviti tudi ugotovitev intervjuvank, da je sodelovanje s starši boljše 

na razredni stopnji kot na predmetni, kar si razlagam z dejstvom, da mlajši učenci že 

apriori potrebujejo več sodelovanja staršev; pomoč pri domačih nalogah, spremstvo v šolo in 

podobne zadolžitve nujno za starše pomenijo več stika s šolo. Hkrati na razredni stopnji 

učence večinoma poučuje le ena učiteljica. Ker ima pregled nad njihovim celotnim šolskim 

delom, lahko pripomore k boljši in hitrejši rešitvi morebitnih težav posameznega učenca kot 

na predmetni stopnji, kjer je več učiteljev in zato porabi razrednik več časa in dela, da pridobi 
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informacije od vseh učiteljev, si ustvari sliko in se šele potem lahko sestane s starši. Ta 

ugotovitev pa kaže tudi, da bi bilo treba sodelovanje s starši spodbujati že od samega začetka, 

torej od vstopa otroka v šolo, predvsem pa raziskati, kateri dejavniki otežujejo sodelovanje na 

predmetni stopnji. 

 

Šola nudi staršem razne oblike sodelovanja, tako skupinske (npr. roditeljski sestanki) kot 

individualne (npr. pogovori s starši ob otrokovih težavah). Kot kažejo rezultati, na splošno 

starši s šolo najpogosteje sodelujejo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Ker gre za 

dve že dobro utečeni obliki sodelovanja šole s starši in sta v prvi vrsti namenjeni obveščanju 

staršev o šolskem uspehu otrok (kar so starši navajali tudi kot glavni razlog za sodelovanje s 

šolo), ta ugotovitev ne preseneča. Zanimivo pa je, da starši obenem kot eno izmed največjih 

ovir za sodelovanje s šolo navajajo prav nezanimive teme roditeljskih sestankov in 

predavanj. Pri roditeljskih sestankih starše moti predvsem njihova organizacija (npr. predolgi 

sestanki, neustrezni termini ipd.) in način dela (kritiziranje otrok, velikokrat nimajo možnosti 

povedati svojega mnenja ipd.). O nujnosti reorganizacije klasičnega roditeljskega sestanka 

pričajo tudi nekateri odgovori ravnateljic (»Tako da se mi zdi, da je tukaj ta vrednost vodstva, 

da gre v korak s časom, pa da učiteljem skozi predstavlja novosti, pa da bi probal mogoče to, 

pa boš videl, če bo šlo, če je dobro, če gre, ne. Ne sedet v učilnici na klasičnem roditeljskem 

sestanku, ker to ni to.«). Mnenje svetovalnih delavk in ravnateljic o nezanimivosti tem kot 

oviri za uspešno sodelovanje se nekoliko razlikuje od mnenja staršev, razen o šoli za starše: 

taka, kot je ta šola danes, je zastarela in potrebuje reorganizacijo. Intervjuvanke menijo, da je 

starše na splošno težko pritegniti k sodelovanju pri posameznih aktivnostih, še posebej na 

predavanja, in da se njihov obisk ne bi zvečal, četudi bi imeli večjo možnost vplivati na izbiro 

teme. Vsekakor bi bilo zanimivo raziskati, koliko imajo starši dejansko možnosti vplivati na 

organizacijo in izvedbo kake aktivnosti. Če šola staršem zgolj ponudi seznam tem za 

predavanja, med katerimi lahko izbirajo, se sprašujem, koliko starši res lahko izbirajo. Četudi 

šola teme izbere na podlagi prepoznanih potreb, težav kakega razreda ali šole, ni nujno, da bi 

se o tem želeli pogovarjati tudi starši. Znano pa je, pišejo Kalin idr. (2009, str. 101), da večja 

kot je participacija posameznikov pri oblikovanju kake aktivnosti, večja je tudi njihova 

zavzetost za vključevanje vanjo. Svetovalni delavec lahko staršem omogoči večjo 

participacijo in prav z njo občutek, da so za šolo pomembni, da se zanima zanje in za njihove 

otroke, da jih poskuša razumeti in upošteva njihove predloge, kar vsekakor lahko zveča 

zavzetost in vključevanje staršev v dejavnosti, ki jih svetovalni delavec organizira (prav tam). 

Dobro bi bilo, ko bi šola razmislila o reorganizaciji formalnih oblik sodelovanja s starši. 
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Sicer pa, kot pišejo nekateri avtorji (npr. Christenson in Sheridan, 2001; Resman, 2009) in kot 

izhaja iz pričujoče raziskave, so ovire za sodelovanje med šolo in starši na obeh straneh, 

tako na strani staršev kot tudi na strani šole, in so tako objektivne kot subjektivne narave. Da 

je največja ovira za sodelovanje s šolo pri starših pomanjkanje časa, ne preseneča. Današnji 

hiter življenjski ritem vsakogar utesnjuje in zlahka razumemo starše, da v napornem 

delovnem dnevu ne najdejo časa za sodelovanje s šolo. Prav tako lahko razumemo 

ravnateljice in svetovalne delavke, da se ob kopici dela težko posvetijo delu s starši oziroma 

mu težko namenijo več zavzetosti, kot bi ga dejansko potrebovalo in zaslužilo. Vendar 

dvomim, da je pomanjkanje časa vedno edini in največji razlog za nesodelovanje ali slabo 

sodelovanje šole in staršev. Zdi se mi, da je pomanjkanje časa prevečkrat le izgovor, ki ga je 

brez večjih posledic vedno mogoče izreči, četudi v resnici zakriva druge razloge (npr. staršem 

se udeležba na predavanju zdi izguba časa, ker jih tema ne zanima). Razporeditev posameznih 

oblik sodelovanja pa je včasih taka (npr. govorilne ure v popoldanskem času le enkrat 

mesečno), da se jih starši res težko udeležijo. Smiselno bi bilo, ko bi šola razmislila o 

primernejši časovni razporeditvi oblik sodelovanja s starši. 

 

Rezultati raziskave med starši kažejo, da med večjimi ovirami za sodelovanje staršev s šolo 

izstopa nerazumevanje z učitelji/cami, s čimer so se povečini strinjale tudi svetovalne 

delavke in ravnateljice. Razlogov za nerazumevanje z učitelji/cami je lahko veliko (npr. 

osebne zamere staršev, nezmožnost najti skupni jezik o kaki temi), vendar se sprašujem, kako 

dobro so učitelji sploh opremljeni za delo s starši. Kot piše Bastiani (1993), v šolah vse 

prepogosto prevladuje zmotno prepričanje, da je izboljšanje odnosa med domom in šolo le 

stvar razvoja »dobre prakse«, ki se je naučiš v procesu pridobivanja delovnih izkušenj in ki ne 

potrebuje dodatnega izobraževanja. Kot je razvidno iz intervjujev s svetovalnimi delavkami in 

ravnateljicami, šola učiteljem ne ponuja nikakršnega dodatnega izobraževanja, 

osredotočenega zgolj na delo s starši (to področje dela je umeščeno v druga izobraževanja – 

npr. v delo z učenci, ki so nasilni, pri čemer je tema tudi sodelovanje s starši), kljub temu da 

opažajo, da so nekateri učitelji premalo opremljeni z znanjem za delo s starši. Po njihovem 

mnenju bi moralo že dodiplomsko izobraževanje učiteljem dati več znanja za delo s starši. 

Strinjam se z njimi, vendar hkrati menim, da bi se izobraževanje za sodelovanje s starši 

moralo nadaljevati in postati del stalnega, kontinuiranega izobraževanja. Liontos (1992, v 

Kalin idr., 2009), denimo, kot oviro za sodelovanje staršev s šolo še posebej izpostavi 

pomanjkljivo znanje učiteljev za delo s starši, še posebej ko gre za starše, ki prihajajo z 

drugega jezikovnega ali kulturnega področja ali ko gre za nasilje v družini itd. Menim, da bi 
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lahko učitelji potrebno znanje za delo s starši pridobili z izkustvenim učenjem (npr. igre vlog, 

supervizije v živo ipd.), poudarek pa bi bil na učenju vzpostavljanja stika in komuniciranja s 

starši in na reševanju težav. Šola bi morala poleg uvedbe dodatnega izobraževanja za učitelje 

za delo s starši, ki bi ga po mojem mnenju lahko vodile šolske svetovalne delavke, razmisliti 

tudi o uvedbi redne supervizije za učitelje, in to posebej za delo s starši. Na superviziji bi 

učitelji imeli priložnost, da spregovorijo o težavah, s katerimi se spopadajo pri delu s starši, in 

dobijo potrebno podporo za nadaljnje delo. 

 

Pri ovirah za sodelovanje staršev s šolo nikakor ne morem mimo socialno-ekonomskega 

položaja staršev (drugačna narodnost, slabše materialno stanje družine, nerazumevanje 

slovenskega jezika). Raziskava sicer ni potrdila mojega predvidevanja, da je za starše slabši 

socialno-ekonomski položaj največja ovira za sodelovanje s šolo, vendar pa odstotni delež 

staršev (10,3 %), ki so svoj socialno-ekonomski položaj opredelili kot oviro, vseeno ni 

zanemarljiv. Rezultati so tudi pokazali, da nekatere karakteristike (npr. izobrazba staršev, 

narodna pripadnost staršev, otrokov učni uspeh itd.) vendarle povzročajo razlike v 

dojemanju staršev svojega partnerstva s šolo. Tako se npr. delež staršev, ki sebe vidijo kot 

partnerje šole, znižuje sorazmerno s slabšim splošnim učnim uspehom otroka. Kljub temu, da 

je bilo število staršev z osnovnošolsko stopnjo izobrazbe, ki so sodelovali v anketi premajhno, 

da bi mi dovolilo kakršnokoli sklepanje, podatki nakazujejo, da se starši z osnovnošolsko 

izobrazbo v večji meri ne vidijo kot partnerje šole v primerjavi s starši, ki imajo poklicno 

stopnjo izobrazbe ali več. Razlik pa ni glede na obliko družine, v kateri starši živijo. Kljub 

temu pa mora šola tudi po mnenju nekaterih strokovnjakov (Burden, 1995; Resman, 2009; 

Christenson in Sheridan, 2001) upoštevati razlike med starši (glede na obliko družine, v kateri 

živijo, na socialno-ekonomski položaj itd.), predvsem pa omogočiti sobivanje teh raznolikosti. 

Slednje so poudarili tudi nekateri starši (»Spoštovanje, da smo tudi mi ljudje /op. T.K. starši, 

ki prihajajo iz drugega kulturnega in jezikovnega področja/! Ne pa da delajo razlike.«). 

 

Ne glede na zgoraj naštete ovire za uspešno sodelovanje med domom in šolo 59,3 % staršev, 

ki so odgovorili na vprašanje, meni, da so partnerji šole. Pomemben, če ne že alarmanten pa je 

podatek, da kar 65,4 % anketiranih staršev, ki po narodnosti niso Slovenci, meni, da niso 

partnerji šole. Ti podatki vsekakor potrebujejo postanek in premislek, kljub temu da 

intervjuvane svetovalne delavke in ravnateljice slabšega socialno-ekonomskega položaja 

staršev ne ocenjujejo kot oviro za sodelovanje s šolo. Po njihovem mnenju si šola zelo 

prizadeva za vključevanje vseh staršev v šolsko skupnost, ne glede na njihovo narodnost, 
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materialni položaj, izobrazbo ipd., in razloge za nesodelovanje staršev večinoma pripisujejo 

staršem samim (ne želijo si sodelovanja s šolo, občutek, da jih šola stigmatizira zaradi njihove 

drugačne narodne pripadnosti, ni utemeljen itd.). Zastavlja se mi vprašanje, koliko so 

mehanizmi, ki jih šole uporabljajo za večjo vključenost vseh staršev, sploh učinkoviti, ko gre 

za starše iz drugih kulturnih okolij (predvsem za priseljence iz bivše Jugoslavije) ali za starše 

z nižjo izobrazbo ipd. Čeprav ne dovoljuje posploševanja, nikakor namreč ne morem 

zanemariti definicije partnerstva s šolo enega od staršev, Neslovenca (priseljenca iz bivše 

Jugoslavije). Pogojuje ga namreč s tem, da si lahko član Sveta staršev in da lahko na 

roditeljskih sestankih izražaš svoja mnenja (»Predstavljam si, da je lahko starš v Svetu 

staršev, na roditeljskem sestanku lahko daje svoja mnenja...«), kar me močno spominja na 

prizor iz knjige Čefurji raus, ko glavni junak opisuje, kako so na prvi dan šole vse mame 

priseljencev tiho stale v zadnji vrsti.  

 

Ne dvomim, da si šole prizadevajo, da bi se vsi starši, ne glede na narodnost, izobrazbo, 

materialni položaj ipd. počutili enakovredni partnerji, vendar, kot je razvidno iz intervjujev s 

svetovalnimi delavkami, se velikokrat v dvomih, kako te starše sploh nagovoriti, da se ne 

bodo počutili (še bolj) izključene ali stigmatizirane. Razmišljanje šolske svetovalne delavke, 

da bi starši z nižjo stopnjo izobrazbe potrebovali drugačna predavanja kot starši z višjo 

stopnjo izobrazbe, je sicer lahko dobronamerna ideja, saj bi se na ta način lahko šolski 

strokovni delavci bolj približali staršem in zvečali verjetnost za vzpostavitev medsebojnega 

zaupanja ipd. Vendar: ali potem sploh še gre za partnerstvo s starši, če je ustvarjeno na 

podlagi enostranske diferenciacije. Šola bi socialno šibkejše starše lahko pridobila za 

sodelovanje, ko bi (še) več pozornosti posvetila socialnemu vključevanju njihovih otrok v 

šolo. Tu lahko pomembno vlogo odigra prav ŠSS s svojim znanjem in izkušnjami. ŠSS ima 

nalogo, da prispeva k temu, da nihče od staršev ni izključen, pravi Čačinovič Vogrinčič 

(2008). Ko se šola odloči nagovoriti starše, ker spozna pomen sodelovanja z njimi, mora tudi 

vsem staršem zagotoviti, da so potencialni udeleženci v šolski skupnosti. Pogosto izpadejo 

prav tisti starši, ki jih ŠSS pozna, ker imajo številne probleme, zato lahko prispeva pomemben 

delež k njihovi vključenosti v šolo (Čačinovič Vogrinčič, prav tam, str. 86). Vsekakor pa tudi 

vloga ravnatelja pri vključevanju vseh staršev ni zanemarljiva. Še več, pomembno je, da 

vodstvo šole poskrbi za razvoj take šolske klime, ki je naklonjeno sprejemanju razlik tako 

med starši kot tudi med otroki. Poudarjam, da zgolj sprejemanje razlik med starši in otroki s 

strani šolskih strokovnih delavcev ni dovolj, kajti treba je dejansko ustvariti tak prostor, kjer 

bo možno tudi upoštevanje in »praznovanje« teh razlik. Zato je nujno, da šola vzpostavi 
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mehanizme, ki staršem z slabšim socialno-ekonomskim statusom omogočijo večjo 

vključenost v šolsko skupnost (npr. organizacija aktivnosti, s pomočjo katerih starši iz drugih 

kulturnih okolij šolski skupnosti predstavijo svojo kulturo, spodbujati starše, da sodelujejo v 

raznih organih šole, uvesti obiske na domu in staršem povedati, da so nujno potrebni kot 

soustvarjalci v procesu pomoči otroku itd.). 

 

Šoli so lahko pri razvijanju partnerstva s starši v veliko pomoč tako lastna opažanja kot tudi 

mnenja staršev o tem, »kaj deluje« pri njihovem otroku, kateri načini in oblike dela so bili 

uspešni, kaj je bilo takrat drugače itd. Intervjuvane svetovalne delavke so, denimo, menile, da 

drugačen način dela (npr. osredotočenost na potrebe staršev, sodelovanje staršev pri 

organizaciji/izvedbi aktivnosti) tako na formalnih kot neformalnih oblikah sodelovanja s starši 

pripomore k razvoju partnerskega odnosa s starši. Ob tem pa so – tako kot intervjuvane 

ravnateljice – poudarile pomen neformalnih oblik sodelovanja šole s starši; predvsem zaradi 

svoje narave (sproščeno komuniciranje, neformalno druženje ipd.) lajšajo razvijanje 

partnerstva s starši. Podobno ugotavljata tudi Morisson in McIntyre (po Resman 1992b, str. 

226), ki pravita, da so manj formalni odnosi edini način za razvijanje zaupljivosti med 

šolskimi strokovnimi delavci in starši in da so slednji šele v takšnih situacijah pripravljeni bolj 

odkrito govoriti o svojem otroku, svojih pričakovanjih in skrbi za njegovo prihodnost. V 

tabeli 60 predstavljam, kaj so intervjuvane svetovalne delavke in ravnateljice prepoznale kot 

posebnost partnerskega odnosa s starši. 

 

Tabela 59: »Posebnosti« partnerskega odnosa po mnenju svetovalnih delavk in ravnateljic 

 »POSEBNOST« PARTNERSKEGA ODNOSA: 

SVETOVALNE 

DELAVKE  

- Upoštevanje predlogov staršev 

- Prilagajanje aktivnosti potrebam staršev 

- Aktivna vloga staršev 

- Predavanja za starše se osredotočajo na konkretne potrebe posameznega 

razreda in se izvajajo skupaj za starše in učitelje 

- Kontinuirana srečanja učenca, staršev, razrednika in svetovalne delavke ob 

otrokovih učnih težavah – izvirni delovni projekt pomoči učencu z učnimi 

težavami 

- Neformalno, sproščeno druženje vseh akterjev šolske skupnosti (npr. na 

pikniku, na dnevu odprtih vrat šole itd.) 

RAVNATELJICE  - Povezanost roditeljskih sestankov s predavanji 

- Navzočnost aktivov učiteljev na sejah sveta staršev 

- Jutranji pozdrav staršev na vhodu 

- Neformalno, sproščeno druženje vseh akterjev šolske skupnosti (npr. na 

pikniku, na dnevu odprtih vrat šole itd.) 

- Aktivna vloga staršev 
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Starši pa so, kot je razvidno iz njihovih odgovorov, (ne)zadovoljstvo pri sodelovanju s šolo 

opredelili s pomočjo štirih indikatorjev, in sicer komunikacija in odnos s šolskimi strokovnimi 

delavci, reševanje otrokovih težav in način dela na posameznih aktivnostih. Zaradi boljše 

preglednosti jih navajam v tabeli 61.  

 

Tabela 60: (Ne)zadovoljstvo staršev v stiku s šolo  

STARŠI SO BILI ZADOVOLJNI Z:  STARŠI SO BILI NEZADOVOLJNI 

Z:  

- Aktivno poslušanje 

- Odprta komunikacija 

- Sproščenost 

- Odkritost 

- Govor o otroku iz perspektive moči 

- Možnost izražanja mnenj 

- Upoštevanje mnenj staršev 

KOMUNIKACIJA: 

STARŠI – ŠOLSKI 

STROKOVNI 

DELAVCI 

- Kritiziranje otroka 

- Javno govorjenje o zasebnih 

zadevah 

- Sprevračanje besed 

- Podpora 

- Razumevanje 

- Cilj – sodelovanje v korist otroka 

- Nevsiljivost 

- Sproščenost 

- Neformalnost 

- Osebni kontakt 

- Spoštljivost 

- Odprtost šole 

- Seznanjenost staršev z delom šole 

- Seznanjenost staršev s tem, kar se v 

šoli z njihovim otrokom dogaja  

ODNOS: STARŠI – 

ŠOLSKI 

STROKOVNI 

DELAVCI 

- Razlikovanje med starši 

- Obrambna drža šolskih strokovnih 

delavcev 

- Neiskrenost 

- Prelaganje šolskega dela na starše 

- Neprijaznost 

- (Pravočasno) obveščanje staršev 

- Skupno reševanje težav 

- Možnost izražanja mnenj staršev 

- Upoštevanje mnenj staršev 

- Pripravljenost šolskih strokovnih  

delavcev za reševanje težav 

- Doslednost strokovnih delavcev šole 

- Hitro reševanje težav 

- Sprotno reševanje težav 

REŠEVANJE 

OTROKOVIH 

TEŽAV 

- Neupoštevanje mnenj staršev 

- Vsiljevanje mnenj staršem 

- Počasno reševanje težav 

- Vztrajanje šolskih strokovnih 

delavcev na lastnih stališčih 

- Zanikanje otrokovih težav 

- Nepripravljenost šole za reševanje 

težav (skupaj s starši) 

- Nefleksibilnost šolskih strokovnih 

delavcev 

- Neobveščenost staršev o otrokovih 

težavah 

- Neupoštevanje dogovorov s strani 

šole 

- Vključenost otrok v pripravo vsebine 

- Upoštevanje mnenj staršev 

- Možnost izražanja mnenj staršev 

- Doslednost strokovnih delavcev šole 

- Aktualnost vsebine aktivnosti 

- Možnost vpliva na organizacijo 

aktivnosti 

NAČIN DELA (na 

roditeljskih 

sestankih, govorilnih 

urah, predavanjih za 

starše, pri pripravi 

vzgojnega načrta 

šole ipd.) 

- Neupoštevanje mnenj staršev 

- Razlikovanje med otroki 

- Nezadovoljstvo z organizacijskimi 

zadevami (npr. neustrezen časovni 

termin za aktivnosti, prekrivanje 

terminov aktivnosti) 

 

Hiter pregled zgornjih dveh tabel pokaže, da je vrednost partnerstva med domom in šolo 

aktivna vključenost staršev v življenje in delo šole. Da je treba starše čim bolj vključiti v 
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šolsko skupnost in ustvariti prostor, v katerem je možna izmenjava mnenj, se zavedajo tudi 

svetovalne delavke in ravnateljice. O njihovih predlogih in o predlogih staršev za izboljšanje 

partnerstva med domom in šolo sem pisala že v interpretaciji rezultatov, zato bom v 

nadaljevanju poudarila le nekaj ključnih, izstopajočih ugotovitev. Starši zelo cenijo hiter 

pretok informacij med domom in šolo, še posebej ob otrokovih težavah. Menim, da sprotno 

obveščanje staršev o težavah njihovih otrok lahko pomembno prispeva k hitrejšemu in 

učinkovitejšemu reševanju težav, s čimer so se strinjale tudi intervjuvane svetovalne delavke. 

Zanimivo, da svetovalne delavke ocenjujejo, da s starši sodelujejo pogosto, medtem ko starši 

odgovarjajo, da s ŠSS večinoma sodelujejo zgolj v t.i. »alarmantnih« zadevah (npr. ko se pri 

otrocih pojavijo težave, ko učiteljicam ne uspe rešiti konkretne otrokove težave itd.). 

Sprašujem se, koliko so starši sploh seznanjeni z delom ŠSS in koliko so jim vrata svetovalnih 

delavk res odprta (da se lahko kadar koli brez težav obrnejo nanje po pomoč). Tudi Kalin idr. 

(2009, str. 96) poudarjajo, da ni samoumevno, da je predstava staršev o delu ŠSS vedno 

»prava« in zato bi moral svetovalni delavec staršem predstaviti svoj program, oblike in načine 

dela in jim tako omogočiti, da se seznanijo z njegovo dejansko vlogo, da izvedo, kaj lahko od 

njega pričakujejo in kaj lahko ŠSS pričakuje od njih. Kljub temu da si starši želijo, da bi se 

ŠSS več vključevala tako v področje sodelovanja s starši kot tudi v delo z učenci, je zanimivo, 

da so starši med aktivnosti, na katerih so najmanj pogosto oziroma niso nikoli sodelovali, 

uvrstili ravno tiste, ki jih svetovalne delavke bodisi organizirajo, bodisi izvajajo, bodisi so na 

njih navzoče, in sicer predavanja ali delavnice za starše, izredni roditeljski sestanki in 

pogovori na povabilo razrednika ali svetovalnega delavca zaradi otrokovih težav. Razloge za 

to lahko iščemo na več ravneh. Prvič, starši, ki so sodelovali v tej raziskavi, morda sploh niso 

imeli potrebe po sodelovanju s šolo na ta način (bodisi da njihovi otroci v času šolanja niso 

imeli nobenih težav in zato tudi niso bili povabljeni na pogovor v šolo bodisi šoli ni bilo treba 

organizirati nobenega izrednega roditeljskega sestanka). Drugič, morda način dela v okviru 

aktivnosti za starše ni dovolj privlačen oziroma bi potreboval reorganizacijo. O vsebinah 

predavanj za starše sem že pisala pri razpravljanju o ne/zanimivosti tem, ki jih šola ponuja. 

Želim pa še nekaj zapisati o pogovorih šolskih strokovnih delavcev s starši ob otrokovih 

težavah (učnih, vedenjskih itd.). Podatek, da kar 75,7 % staršev, ki so odgovorili na vprašanje, 

s šolo ni nikoli sodelovalo na povabilo razrednika ali svetovalnega delavca na pogovor zaradi 

težav njihovega otroka, nekoliko preseneča. Njihov odstotni delež je namreč kar velik, če ga 

primerjamo s podatki, da imajo na šolah v povprečju od 20–30 % učencev z učnimi težavami. 

Verjetno je v tej raziskavi sodelovalo precej več tistih staršev, katerih otroci nimajo nobenih 

učnih ali vedenjskih težav. Vseeno pa se mi zastavlja vprašanje o načinu reševanja 
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konkretnih otrokovih težav. Starši si res želijo skupnega reševanja težav, vendar je, kot je 

razvidno iz odgovorov svetovalnih delavk, praksa glede tega na šolah zelo raznolika. 

Ponekod, recimo, vključijo starše takoj na začetku, drugod pa šele ko šola izčrpa vse možnosti 

za rešitev otrokovih težav; včasih je vključitev staršev odvisna tudi od otrokove težave (npr. 

če ima otrok učne težave in nima odločbe, na nekaterih šolah starše zgolj obvestijo o potrebi 

po učni pomoči, ko pa je učna težava otroka hujša in želi šola sprožiti postopek za pridobitev 

odločbe, pa starše povabijo na pogovor, saj jim to nalaga že zakon. Ko gre za vedenjske 

težave, v reševanje ponekod starše vključijo takoj, drugod pa šele, ko izčrpajo vse možnosti 

za rešitev). Sama menim, da je šola dolžna vključiti starše v reševanje otrokovih težav, takoj 

ko jih zazna, in to ne glede na vrsto težave. O tem piše tudi Čačinovič Vogrinčič (2008): 

številne težke situacije, v katerih se znajde otrok, so rešljive, šele ko jih skupaj začnejo 

reševati vsi udeleženi v problemu. Pri reševanju otrokovih težav po moje ni pomembno le 

vprašanje, kdaj se vključijo starši, ampak tudi, kdaj se vanj vključi ŠSS, kar lahko pomembno 

prispeva k oblikovanju odnosa med domom in šolo. Kot poročajo svetovalne delavke, pri 

svojem delu velikokrat zaznajo strah in nesproščenost staršev, kar je lahko posledica stigme, 

ki se še vedno drži ŠSS (s ŠSS se sodeluje le, če je otrok v res zelo hudih težavah). Vendar 

tudi njihov položaj ni preprost: v odnosu med starši in učitelji se namesto v mediatorski vlogi 

pogosto znajdejo v konfliktni dvojni vlogi, ko morajo »ščititi« učitelje pred starši (Problem je 

edino, kadar moram zadaj nekako ščitit nekega učitelja. To mi je pa problem, ko sem poštena 

do staršev, a hkrati moram paziti, da nekoga ne potlačim nekam. Takrat se počutim precej 

nelagodno v tem odnosu s starši.). Menim sicer, da ni potrebe, da kogar koli ščitijo (ne staršev 

ne učiteljev), ampak da si mora ŠSS, prvič, prizadevati, da v reševanje otrokove težave 

vključi vse udeležene v problemu (učenca, starše, učitelje), in, drugič, da z vsemi udeleženimi 

v problemu že na začetku vzpostavi kontekst primarne stabilnosti in odprti prostor za 

pogovor. Če svetovalna delavka prevzame vodenje zahtevnejšega pogovora, šele ko se spor 

zaostri, je možnost za uspeh bistveno manjša, kot če je med udeleženci že vzpostavljen 

kontekst zaupanja in se vsi počutijo varne. 

 

Naj opozorim, da starši tako pri reševanju otrokovih težav kot tudi v drugih primerih (npr. na 

govorilnih urah, roditeljskih sestankih) pogrešajo več »pozitivnega govora« šolskih 

strokovnih delavcev o otrocih. Po njihovem mnenju v komunikaciji s šolo vse prevečkrat 

prevladuje kritiziranje otrok, namesto govora o njih iz t.i. perspektive moči (Saleebey, 1997). 

Saleebey koncept perspektive moči sicer uporabi v kontekstu socialnega dela, vendar če ga 

prenesemo v šolski prostor, pomeni, da so strokovni delavci šole pozorni na učenčeve talente, 
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znanje, spretnosti, sposobnosti, vire in jih poskušajo mobilizirati, da bi skupaj dosegli 

zastavljeni cilj (npr. pri reševanju otrokove učne težave naj bodo pozorni na to, v čem je otrok 

dober, kaj zna in naj tu začnejo načrtovati pomoč). Pogovor med starši in šolskimi 

strokovnimi delavci, ki temelji na iskanju učenčevih virov moči, daje staršem voljo za delo z 

otrokom in večje sodelovanje z učiteljem in svetovalnim delavcem (Resman, 2009, str. 34). 

Vsekakor pa je za vzpostavljanje in nadaljnje razvijanje partnerstva med domom in šolo 

pomembno, da šola tudi na starše gleda iz perspektive moči. Kajti tudi velike razlike med 

starši in šolskimi strokovnimi delavci so lahko pomemben vir moči, opozarjata Christenson in 

Sheridan (2001). Podobno kot starši so se tudi intervjuvane svetovalne delavke in ravnateljice 

povečini strinjale, da se v vsakdanji šolski praksi v komunikaciji s starši (pa tudi z otroki) ta 

koncept vse premalo uporablja in pri tem poudarile, da bi predvsem učitelji potrebovali 

dodatno izobraževanje o tej temi. V intervjujih svetovalnim delavkam in ravnateljicam sicer 

nisem zastavila vprašanja, kakšne dodatne spretnosti, znanja in veščine bi še potrebovale za 

boljše sodelovanje s starši, kar bi bilo vsekakor dobro raziskati, vendar je vseeno zanimivo, da 

nobena od intervjuvank ni dala nobene kritične refleksije o svoji strokovni usposobljenosti za 

sodelovanje s starši. Izboljšanja lastnega znanja nobena intervjuvanka ni navedla med 

predlogi za izboljšanje sodelovanja s starši. Zanimivo pa je, da so bile vse precej kritične do 

strokovne usposobljenosti učiteljev za sodelovanje s starši. 

 

Glede komunikacije med šolskimi strokovnimi delavci in starši pa se mi odpira še eno 

vprašanje. Rezultati raziskave so namreč pokazali, da se starši ne glede na to, kdo je šolski 

strokovni delavec (bodisi učitelj bodisi svetovalni delavec bodisi ravnatelj), večinsko 

strinjajo, da je komunikacija z njimi odprta in sproščena in da jim lahko podajo svoje mnenje, 

najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da šolski delavci upoštevajo njihova mnenja. Po tem lahko 

sklepam, da so velikokrat zgolj informirani o odločitvah šole, v katere bodisi privolijo ali pa 

ne (»Precej stvari je vnaprej določenih (npr. valeta – dobili smo listke, da podpišemo, ali smo 

za valeto v Festivalni dvorani, nič pa ni bilo pogovora. In je zelo narobe, da so vstopnice za 

Festivalno dvorano 50 EUR!!! Noben nas nič ni vprašal.«). V tem primeru torej prostora za 

dialog med starši in šolo ni bilo, šolski delavci pa so prevzeli vlogo ekspertov, kot pravita 

Cunningham in Davis (1991, v Ličen, 2003), kjer je šola tista, ki obvladuje situacijo in 

odloča, starši pa dobijo le toliko informacij, kot šola meni, da jih potrebujejo. Starši so bili 

tudi precej kritični glede upoštevanja njihovih mnenj pri pripravi in izvedbi vzgojnega načrta. 

Zato se sprašujem, ali se nemara vključenost staršev s strani šole definira zgolj z načelno 

možnostjo podajanja mnenja, ne pa tudi skupnega raziskovanja z njimi, raziskovanja, ki bi 
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omogočilo, da se lahko upošteva tudi njihovo mnenje v konkretnih primerih (npr. učitelj ni 

upošteval prošnje starša, da bi se preverjanje znanja učenca prestavilo za en dan zaradi 

otrokove udeležbe na zunajšolskem športnem tekmovanju). Čačinovič Vogrinčič (1999), ki 

piše o sodelovanju ŠSS s starši, meni, da mora svetovalni delavec s starši vzpostaviti delovni 

odnos, v katerem je s starši možno dogovarjanje in skupno raziskovanje. Starši so drugačni, 

posebni, v svetovalnem odnosu jim je treba zagotoviti enakopravno udeleženost, prevajanje 

njihove izkušnje v skupno akcijo (Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 87). Tudi tu lahko ŠSS 

odigra pomembno vlogo – tako da poskuša ustvariti pogoje, ki bodo tak pogovor omogočili, 

in da bodo take pogoje znali ustvariti tudi učitelji sami pri pogovoru s starši. Delovni odnos s 

starši, v katerem je možno dogovarjanje in raziskovanje, je tisti, ki omogoča, da se oboji 

počutijo varne, predvsem pa varnost pri sodelovanju s šolo potrebujejo starši (Da se z 

učiteljem lahko odkrito pogovoriš o problemih in da to ne vpliva na otrokovo oceno.). 

 

Iz rezultatov raziskave je razvidno, da lahko tako ŠSS kot vodstvo šole veliko prispevata k 

vzpostavljanju in razvijanju partnerstva med domom in šolo. S tem se strinja tudi večina 

staršev. Oba podsistema lahko prispevata na razne načine (npr. sprotno reševanje konkretnih 

otrokovih težav skupaj s starši, skrb za dober pretok informacij med šolo in starši itd.) in v 

raznih oblikah (npr. organizacija izobraževanj za učitelje o delu s starši, udeležba na 

roditeljskih sestankih itd.), najpomembnejše pa je, da je celotna šolska politika naklonjena 

sodelovanju s starši in da ustvarja pogoje za uspešno sodelovanje z njimi že od vstopa 

otroka, in posledično tudi staršev, v šolo. Partnerstvo med šolo in starši se ne dogaja zgolj na 

ravni odnosa šolski strokovni delavci–starši, ampak je zastavljeno veliko širše in se začne že v 

odnosu šolski strokovni delavci–učenci in v odnosu med samimi strokovnimi delavci šole. 

Vsi podsistemi (vodstvo šole, ŠSS, učitelji, starši in učenci) celotnega šolskega sistema 

namreč vplivajo drug na drugega in posledično vplivajo tudi na to, kako se posamezni akterji 

šolske skupnosti odzivajo v določenih situacijah (npr. če bodo šolski strokovni delavci 

spoštovali razlike med učenci, bodo lažje sprejemali in spoštovali tudi razlike med njihovimi 

starši). 

 

Kljub temu da nekateri odgovori (»Še vedno mit in daleč od resnice!«; »Tega ni!«) tako 

šolskih strokovnih delavcev kot tudi staršev nakazujejo, da partnerstva med domom in šolo ni, 

pa rezultati raziskave kažejo, da slednje v vsakdanji šolski praksi sicer še ne živi, tako kot bi 

si oboji želeli, vendar pa so vsaj na nekaterih šolah temelji za razvoj partnerstva s starši dobro 

postavljeni (npr. starše poskušajo čim bolj aktivno vključevati v organizacijo in izvedbo 
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aktivnosti, v razna neformalna srečanja, reševanje konkretnih otrokovih težav skupaj s starši 

itd.). Tako dobre izkušnje kot tudi izkušnje, s katerimi starši in šolski strokovni delavci pri 

medsebojnem sodelovanju niso bili zadovoljni, so lahko za šolo dobra priložnost za nadaljnje 

razvijanje partnerstva. Pomembno je namreč, da šola krepi pozitivne izkušnje sodelovanja s 

starši, pri manj pozitivnih ali celo negativnih izkušnjah pa je treba raziskati načine, kako jih 

zmanjšati ali odpraviti. 
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6 PREDLOGI 

 

Predloge za vzpostavitev in izboljšanje partnerskega sodelovanja med domom in šolo 

predstavljam v obliki smernic, ki so za šole (predvsem za ŠSS in vodstvo šole) lahko 

dragoceno vodilo pri razvijanju kakovostnega partnerskega odnosa s starši: 

 

1. Vodstvo šole mora sodelovanje s starši kot pomembno temo vključiti v letni delovni 

načrt šole. Na začetku vsakega šolskega leta je treba opredeliti cilje, ki jih želi šola s 

sodelovanjem s starši doseči, oblike sodelovanja s starši ter načela in vrednote, po 

katerih naj se šolski strokovni delavci pri sodelovanju s starši ravnajo. 

2. V načrtovanje sodelovanja s starši je treba vključiti tudi starše. To lahko šola stori na 

več načinov: ŠSS ali učitelji lahko staršem razdelijo vprašalnike o sodelovanju s šolo 

(želje, predlogi itd.), predstavniki staršev iz posameznih razredov se posvetujejo s starši, 

ki jih zastopajo, v fokusnih skupinah, šola poskrbi za nabiralnik, v katerega lahko starši 

oddajajo svoje predloge, in podobno. 

3. Sodelovanje med domom in šolo je treba vsako leto znova evalvirati, saj le tako lahko 

šola ugotovi, kje je bila (ne)uspešna in kaj bi še potrebovala pri nadaljnjem razvijanju 

partnerstva s starši. Za izvedbo evalvacije je zadolžena šola, in sicer vodstvo šole in 

ŠSS. Na eni strani morajo sodelovanje med domom in šolo ovrednotiti šolski strokovni 

delavci (učitelji, svetovalne delavke), na drugi strani pa tudi starši. Evalvacija mora 

vsebovati naslednje vidike: pogostost udeležbe staršev v konkretnih aktivnostih šole, 

opis načinov vključevanja staršev v šolsko delo otrok, opis načinov vključevanja staršev 

v življenje in delo šole, komunikacija s starši, način reševanja konkretnih težav učencev 

(pri čemer se ocenjujeta način in stopnja vključenosti starša v reševanje otrokovih 

težav), odnos med starši in šolskimi strokovnimi delavci, identifikacija ovir za 

sodelovanje s starši/šolo, želje in predlogi za naprej. 

4. Pomembno je, da je celotna šolska politika naklonjena sodelovanju s starši in ga 

spodbuja, pri čemer veliko vlogo igra vodstvo šole s spodbujanjem učiteljev za 

sodelovanje s starši, s stalnim opozarjanjem učiteljev na pomen sodelovanja s starši, 

tako da sodelovanje šole s starši umesti kot pomembno temo na pedagoško konferenco 

itd. 

5. Šolski strokovni delavci se morajo zavedati, da je pomemben že prvi stik šole s starši, 

način, kako jih povabi v šolo itd. Tudi pri tem sta lahko ŠSS in vodstvo šole učiteljem v 
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veliko podporo in pomoč, tako da skupaj z njimi raziskujeta možnosti in priložnosti, 

kako povabiti starše v šolo, kako jih nagovoriti, jim predati svoje ideje ipd. 

6. V reševanje konkretnih otrokovih težav – ne glede na to, kakšne so – morajo vedno biti 

vključeni starši, saj lahko s svojim poznavanjem otroka lahko pomembno pomagajo 

sodelavcem šole pri reševanju otrokovih težav. V delovni proces lahko prispevajo 

dragoceno znanje, izkušnje, informacije o svojem otroku. ŠSS se mora v reševanje 

težave vključiti že na samem začetku in ustvariti varen prostor za delovni pogovor, v 

katerem bodo tako starši kot šolski strokovni delavci lahko povedali vsak svojo zgodbo 

oziroma videnje težave in skupaj soustvarjali rešitve. 

7. Šola je dolžna starše sproti obveščati o življenju in delu šole, predvsem pa, kaj se z 

njihovimi otroki v šoli dogaja. Prizadevati si mora, da pretok informacij med domom in 

šolo poteka na razne načine in tako doseže čim večje število staršev: telefonsko, osebno, 

pisno, po elektronski pošti, po šolski spletni strani itd. 

8. Posebno pozornost mora šola posvetiti tudi komunikaciji s starši. Pomembno je, da 

šolski strokovni delavci v dialogu s starši ne poudarjajo zgolj otrokovih primanjkljajev 

in neuspehov, pač pa se usmerijo predvsem k njegovim virom moči, priložnostim. 

9. Če šolski strokovni delavec začuti, da se starši želijo preveč vmešavati v zadeve, ki so v 

domeni stroke, je pomembno, da se ne postavi v obrambno držo, ampak da ustvari 

prostor za pogovor, v katerem bodo lahko vsi skupaj raziskali mnenja staršev in njihov 

možni prispevek k izboljšanju konkretne zadeve. 

10. Pomembno je, da šolski strokovni delavci in starši že na začetku šolskega leta izrazijo 

lastna pričakovanja, tako glede medsebojnega sodelovanja kot tudi glede tega, kaj in 

kako bo vsaka stran prispevala k šolskemu delu otroka (npr. kaj naj bi se delalo z otroki 

v šoli, kaj doma itd.). 

11. V izvajanje in morebitno spreminjanje ali dopolnjevanje vzgojnega načrta je treba 

vključiti vse akterje v šolski skupnosti – učitelje, šolske svetovalne delavce, ravnatelja, 

starše, učence. 

12. Neformalna srečanja so za šolo dobra priložnost za ustvarjanje večje sproščenosti in 

zaupanja med šolo in starši, zato jih je treba na šoli spodbujati. 

13. Šola mora razmisliti o reorganizaciji obstoječih formalnih oblik sodelovanja s starši. 

Formalne oblike sodelovanja potrebujejo reorganizacijo predvsem glede načina dela, 

časovnih terminov in vsebine. 

14. Sodelovanje s starši bi moralo postati pomemben predmet na dodiplomskem 

izobraževanju učiteljev. Poleg tega pa lahko dobro usposobljene in izkušene šolske 
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svetovalne delavke učiteljem dragoceno pomagajo pri vzpostavljanju sodelovanja s 

starši. V šoli lahko vodijo stalno izobraževanje učiteljev o sodelovanju s starši in imajo 

z učitelji, ki imajo s sodelovanjem težave, individualne pogovore ali pa zanje 

organizirajo supervizijo. 

15. Stalno izobraževanje učiteljev o sodelovanju s starši lahko poteka na šoli v obliki 

tematskih delavnic. Teme delavnic so lahko: 

 opredelitev sodelovanja med domom in šolo, refleksija učiteljevih pričakovanj do 

staršev, refleksija dobre prakse sodelovanja s starši; 

 vzpostavljanje stika s starši (delo na sebi, igre vlog – delo na konkretnih primerih iz 

prakse); 

 komunikacija s starši in način reševanja problemov (igre vlog – delo na konkretnih 

primerih iz prakse). 

16. V šoli je treba vzpostaviti mehanizme, ki staršem s slabim socialno-ekonomskim 

stanjem omogočijo večjo vključenost v šolsko skupnost (npr. organizacija prireditev, na 

katerih starši iz drugih kulturnih okolij šolski skupnosti predstavijo svojo kulturo, 

spodbuditi starše, da sodelujejo v raznih organih šole, uvesti obiske na domu in staršem 

povedati, da jih šola nujno potrebuje kot sodelavce v pomoči otroku itd.). 

17. Vodstvo šole si mora prizadevati za razvijanje sodelovalne in ustvarjalne šolske klime, 

npr. z nagrajevanjem zaposlenih, s pohvalami, spodbudami itd. 

18. Na vsaki konferenci bi morali razredniki in ŠSS vodstvu šole predati poročilo o 

sodelovanju s starši. Poročilo naj bi vsebovalo oblike sodelovanja s starši, pogostost 

sodelovanja, primere dobre prakse, morebitne težave in ovire pri tem, želje in predloge, 

kaj bi za (bolj) učinkovito sodelovanje s starši še potrebovali. 
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8 PRILOGE 

 
PRILOGA 1 

 
VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

 
Pozdravljeni! 

 

Moje ime je Tadeja Kodele in sem študentka na magistrskem študiju Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, 

smer Socialna pedagogika. V okviru podiplomskega študija pripravljam magistrsko nalogo z naslovom 

»Partnerstvo med domom in šolo – mit ali resnica?«. V ta namen želim izvesti raziskavo med starši učencev III. 

triade na štirih izbranih osnovnih šolah v Ljubljani (med katerimi je tudi šola, ki jo obiskuje vaš otrok) in na ta 

način raziskati, kako partnersko sodelovanje med domom in šolo vidite vi, starši, predvsem pa me zanimajo vaše 

morebitne dobre in slabe izkušnje pri sodelovanju s šolo, ki jo obiskuje vaš otrok. 

 

Vprašalnik je anonimen, sodelovanje pri izpolnjevanju vprašalnika pa prostovoljno.  

Prosim vas, da poskušate čimbolj iskreno in na podlagi vaših izkušenj odgovoriti na spodnja vprašanja. Rezultati 

raziskave bodo v anonimni obliki uporabljeni zgolj v raziskovalne namene moje magistrske naloge.  

 

Prosim vas, da izpolnjene vprašalnike preko vašega otroka, v priloženi zaprti kuverti, vrnete 

razredniku/razredničarki ali pa šolski svetovalni delavki v šolo, najkasneje do datum, ko bom na šoli izpolnjene 

vprašalnike tudi osebno prevzela. 

 

Za sodelovanje se vam že vnaprej res najlepše zahvaljujem!  

 

 

1. Kako pogosto ste se do sedaj udeleževali spodaj navedene oblike sodelovanja šole s starši? Prosim, da s 

križcem (X) označite ustrezen odgovor.  

 

oblika sodelovanja vsaj 9-10 

krat  

letno 

7-8 

krat 

letno 

5-6 

krat 

letno 

3-4 

krat 

letno 

1-2 

krat 

letno 

nikoli 

govorilne ure       

skupni roditeljski sestanki       

izredni roditeljski sestanki (npr. v  

primeru,ko se na šoli pojavijo težave) 

      

predavanja za starše ali delavnice za starše       

neformalni pogovori z učitelji,  

svetovalno službo in vodstvom šole 

      

udeležba na proslavah šole ali  

na zaključnih izletih vašega otroka 

      

sem (bil/a) član/ica Sveta šole/Sveta staršev       

na povabilo razrednika ali svetovalnega  

delavca zaradi težav mojega otroka 

      

telefonsko sodelovanje ali preko interneta       

drugo (vpiši): ___________________________       

 

 

2. Kaj je bil glavni razlog zaradi katerega ste do sedaj najpogosteje sodelovali s šolo? Obkrožite črko pred 

tistim odgovorom, ki najbolj velja za vas (možen je en odgovor).   

 

a) Zanimanje za šolski uspeh mojega otroka.  

b) Konflikti v razredu, ki ga obiskuje moj otrok. 

c) Moj otrok povzroča disciplinske težave v šoli.  

d) Zaradi učnih težav mojega otroka.  

e) Zaradi nesprejetosti mojega otroka v razredu.  

f) Zaradi nezadovoljstva z razrednikom sem se obrnil/a na vodstvo šole/šolsko svetovalno službo.  

g) Zaradi nezadovoljstva z določenim učiteljem sem se obrnil/a na vodstvo šole/svet. službo/razrednika.  
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h) Sem član/ica Sveta staršev ali Sveta šole.  

i) Drugo (kaj?): __________________________________________________________________ 

 

 

3. Kako se strinjate s spodnjimi trditvami? Prosim, da vaše strinjanje oziroma nestrinjanje izrazite tako, 

da obkrožite eno številko med 1 in 5, kjer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se s 

trditvijo popolnoma strinjate: 

 

 sploh se 

ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti se ne 

strinjam niti 

se strinjam 

se  

strinjam 

zelo se 

strinjam 

Sodelovanje s šolo mi je zelo pomembno. 1 2 3 4 5 

Sodelovanje s šolo je obveznost, ki jo moram 

opraviti. 

1 2 3 4 5 

Sodelovanje s šolo mi je v breme. 1 2 3 4 5 

Moje sodelovanje s šolo prispeva k sprotnemu 

odpravljanju/zmanjševanju nastalih težav v 

zvezi z mojih otrokom.  

1 2 3 4 5 

Sodelovanje staršev s šolo prispeva k boljšemu 

šolskemu uspehu mojega otroka. 

1 2 3 4 5 

Sodelovanje staršev s šolo prispeva k 

zmanjšanju tveganih situacij za mojega otroka 

(nasilje, droge…).  

1 2 3 4 5 

 

 

4. a)  Kaj za vas predstavlja največjo oviro za sodelovanje s šolo? Obkrožite tri, ki so za vas 

najpomembnejše!  

 

a) Nezanimive teme (roditeljskih sestankov, predavanj ipd.).  

b) Nerazumevanje z učitelji/učiteljicami.  

c) Pomanjkanje časa.  

d) Zaradi slabega razumevanja slovenskega jezika.  

e) Ker so učne težave mojega otroka vedno v ospredju pogovora. 

f) Ker so vedenjske težave mojega otroka vedno v ospredju pogovora.  

g) Pri stikih s šolo imam občutek, da so šolski strokovni delavci vedno pozorni na slabše materialno stanje 

naše družine.  

h) Pri stikih s šolo imam občutek, da so šolski strokovni delavci vedno pozorni na mojo narodnost.  

i) Drugo (kaj?): ___________________________________________________________________ 

 

 

4. b) Sedaj pa vas prosim, da tri ovire, ki ste jih obkrožili v vprašanju 4 a), razvrstite po pomembnosti od 

1 do 3, če 1 pomeni, da je ovira za vas največja.  

 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

 

 

5. Kaj za vas pomeni oziroma kaj si predstavljate pod pojmom partnersko sodelovanje med domom 

(starši) in šolo (učitelji in drugi šolski strokovni delavci, npr. ravnatelj, šolska svetovalna služba)?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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6. Kako se strinjate s spodnjimi trditvami? Prosim vas, da svoje strinjanje oz. nestrinjanje izrazite tako, 

da obkrožite eno številko med 1 in 5, kjer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se s 

trditvijo popolnoma strinjate.  

 

 sploh se 

ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti se ne 

strinjam niti 

se strinjam 

se  

strinjam 

zelo se 

strinjam 

Lahko vplivam na oblikovanje vzgojnega načrta 

šole. 

1 2 3 4 5 

Lahko vplivam na izvajanje vzgojnega načrta 

šole. 

1 2 3 4 5 

Komunikacija med mano in razrednikom je 

odprta in sproščena. 

1 2 3 4 5 

Razredniku lahko zmeraj posredujem svoje 

mnenje. 

1 2 3 4 5 

Razrednik zmeraj upošteva moje mnenje. 1 2 3 4 5 

Z razrednikom enakovredno sprejemava vsak 

svoj delež odgovornosti za izobraževanje in 

vzgojo otroka. 

1 2 3 4 5 

Komunikacija med mano in šolsko svetovalno 

službo je odprta in sproščena. 

1 2 3 4 5 

Svetovalni službi lahko zmeraj posredujem svoje 

mnenje. 

1 2 3 4 5 

Svetovalna služba zmeraj upošteva moje mnenje. 1 2 3 4 5 

S svetovalno službo enakovredno sprejemava 

vsak svoj delež odgovornosti za izobraževanje in 

vzgojo otroka. 

1 2 3 4 5 

Komunikacija med mano in ravnateljem je 

odprta in sproščena. 

1 2 3 4 5 

Ravnatelju lahko zmeraj posredujem svoje 

mnenje. 

1 2 3 4 5 

Ravnatelj zmeraj upošteva moje mnenje. 1 2 3 4 5 

Z ravnateljem enakovredno sprejemava vsak 

svoj delež odgovornosti za izobraževanje in 

vzgojo otroka. 

1 2 3 4 5 

 

 

7. Ali sebe kot starša vidite kot partnerja/sodelavca šole (lahko vplivam na odločitve, ki se tičejo šolanja 

mojega otroka, komunikacija s šolo je sproščena in odprta, lahko izrazim svoje nestrinjanje itd.)? 

a) DA 

b) NE 

    

8. Ali menite, da lahko šolska svetovalna služba prispeva k boljšemu partnerskemu sodelovanju med 

domom in šolo?  

a) DA 

b) NE 

 

a) Če DA, na kakšen način menite, da bi šolska svetovalna služba lahko prispevala k boljšemu 

partnerskemu sodelovanju med vami in šolo:  
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

9. Ali menite, da lahko vodstvo šole prispeva k boljšemu partnerskemu sodelovanju med domom in šolo?  

a) DA 

b) NE 
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a) Če DA, na kakšen način menite, da bi vodstvo šole lahko prispevalo k boljšemu partnerskemu 

sodelovanju med vami in šolo: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Za konec vas prosim, če razmislite o vašem sodelovanju s šolo in pod točko 10.A navedete konkreten 

primer dobrega partnerskega sodelovanja s šolo (ko ste s sodelovanjem bili zelo zadovoljni in obrazložite, 

zakaj je bil to primer dobrega partnerskega sodelovanja, kaj vam je bilo všeč), pod točko 10.B pa 

konkreten primer sodelovanja s šolo, s katerim sploh niste bili zadovoljni  in obrazložite, kaj vas je motilo, 

kaj bi takrat potrebovali, česa bi si želeli).  

 

10. A) primer dobrega sodelovanja s šolo 

__________________________________________________________________________________________ 

Kaj mi je bilo všeč? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Kaj sem s sodelovanjem pridobil/a? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

10. B) primer sodelovanja s šolo, a katerim niste bili zadovoljni  
__________________________________________________________________________________________ 

Kaj mi ni bilo všeč? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Kaj bi moralo biti drugače, da bi nadaljeval/a s sodelovanjem? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Za konec pa še par demografskih vprašanj:  

 

1. Stopnja izobrazbe staršev (oziroma oseb s katerimi živi otrok). Prosim obkrožite ustrezen odgovor:  

 

MATI: 1. nedokončana OŠ     2. osnovna     3. poklicna     4. srednja   5. višja/visoka    

6. specializacija/magisterij/doktorat 

 

OČE:   1. nedokončna OŠ      2. osnovna     3. poklicna     4. srednja     5. višja/visoka   

6. specializacija/magisterij/doktorat 

        

                                                                                                                                   

2. Oblika družine, v kateri živite:  

 

a) živim sam/a z otrokom/otroki 

b) živim s partnerjem/partnerko in otrokom/otroki 

c) drugo (kaj?): _________________________________ 

 

 

3. Število otrok: ___________ 
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4. Kako bi opredelili narodnost vaše družine? Prosim vas, da obkrožite ustrezen odgovor. Če oba ali 

kateri izmed staršev ni Slovenec, vas prosim, da na črto vpišete njegovo narodnost. 

 

a) oba starša Slovenca 

b) eden od staršev Neslovenec (vpiši narodnost): _____________________________________________ 

c) oba starša Neslovenca (vpiši narodnost): ________________________________________________ 

 

 

5. Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji za januar 2009 je na posameznika znašala 1.416,40 EUR. 

Povprečni bruto mesečni dohodek vaše družine je v primerjavi s tem zneskom: 

 

a) bistveno nižji (do 800 EUR) 

b) nižji (od 800 do 1200 EUR)  

c) približno enak (od 1200 do 1500 EUR) 

d) višji (od 1500 do 2000 EUR)  

e) bistveno višji (nad 2000 EUR) 

 

 

5. a) Ali se vam zdi, da živite v materialni stiski? 

 

a) DA 

b) NE 

 

6.  Kako bi ocenili splošni učni uspeh Vašega otroka, ki je prinesel anketo (obkrožite en odgovor):  

 

a) zelo slab 

b) slab 

c) povprečen 

d) dober 

e) zelo dober 

 

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem in upam, da bom z magistrsko nalogo prispevala k razvoju boljšega 

partnerskega sodelovanja med vami in šolo! 
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PRILOGA 2 

 
I. ANALIZA ODGOVOROV NA ODPRTA VPRAŠANJA V VPRAŠALNIKU ZA STARŠE 

 
Vprašanje 5: Pomen partnerstva med domom (starši) in šolo (učitelji in drugi šolski strokovni delavci).  

 
Partnerstvo med domom in šolo Kode 

Posredovanje mnenja kot starša… 

… – odprta komunikacija. (V1) 

- možnost izražanja mnenj 

- odprta komunikacija 

Sodelovanje enakopravnih partnerjev… 

…ki ohranjata spoštljiv odnos… 

…in se zavedata pomembnosti zaupnosti. (V2) 

- enakopraven odnos 

- spoštljiv odnos 

- medsebojno zaupanje   

Korekten odnos med starši in šolo… 

…medsebojni odprti razgovori… 

…se držati dogovora… 

…ki se ga skupaj določi (meje, naloge...). (V3) 

- spoštljiv odnos 

- odprta komunikacija 

- upoštevanje dogovorov  

- skupno sprejemanje dogovorov 

Da učitelj opozori starše na začetku, če nastanejo 

težave pri učnem uspehu, obiskovanju pouka ali v 

primeru neprimernega vedenja otroka… 

…ko pa je otrok uspešen, se mora tudi starše o tem 

obvestiti in otroka usmerjati. (V4) 

- pravočasno  informiranje staršev glede otrokovih 

težav 

- informiranje staršev o otrokovih uspehih 

Da me v primeru težav takoj kontaktirajo… 

 

…in da skupaj poskušamo rešiti težavo. (V5) 

- pravočasno  informiranje staršev glede otrokovih 

težav  

- skupno reševanje težav 

 V primeru težav bi pričakovala intenzivno osebno 

iskanje rešitev obeh strani skupaj.  (V6)  

- skupno reševanje težav 

Čim hitrejši pretok informacij v primeru težav…. 

 

…in sprotno reševanje problemov, če do njih pride. 

(V7)  

- pravočasno  informiranje staršev glede otrokovih 

težav  

- sprotno reševanje težav  

Odprt, iskren dialog. (V9) - odprta komunikacija 

Da smo si enakopravni… 

…da šola upošteva mnenje staršev in obratno. (V11) 

- enakopraven odnos 

- možnost izražanja mnenj 

Sodelovanje v smislu upoštevanja… 

…in spoštovanja obeh partnerjev (šole in staršev). 

(V12) 

- upoštevanje 

- spoštljiv odnos 

V primeru težav, ki jih ima (povzroči) otrok, 

pričakujem, da me delavci šole obvestijo… 

 

…da skupaj rešujemo težave. Ko so bile doma težave 

(operacija mlajše hčerke), sem tudi jaz stopila v stik z 

delavci šole in jih opozorila, da je to psihično breme 

za otroka, naj razumejo morebitne vedenjske 

spremembe. (V13)  

- pravočasno  informiranje staršev glede otrokovih 

težav 

- skupno reševanje težav 

Sodelovanje starš – učitelj – svetovalec - učenec 

vedno ko se pojavijo določene dileme. (V14) 

- skupno reševanje težav 

Tesno sodelovanje pri reševanju problemov. (V15) - skupno reševanje težav 

Sprotno razreševanje problemov nasilja, vedenjske 

problematike, obnašanja izven šole.  (V17) 

- sprotno reševanje težav 

Redni sestanki (roditeljski), kjer si starši med seboj in 

z učiteljem izmenjajo izkušnje z delom v šoli, 

dogodke otrok, z učno snovjo... (V19) 

- seznanjenost z delom šole 

Pomeni, da sem o vsem, kar zadeva mojega otroka 

takoj seznanjena… 

 

…in se o morebitnih težavah takoj pogovorimo! (V20) 

- pravočasno  informiranje staršev glede otrokovih 

težav 

 

- sprotno reševanje težav 

Skupni cilj – dober uspeh učenca in njegovo 

zadovoljstvo pri obiskovanju šole. (V21) 

- sodelovanje v korist otrok 
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Partnerstvo med domom in šolo Kode 

Da veš, kako v šoli razmišljajo o vzgoji in 

izobraževanju… 

…in da lahko izraziš svojo podporo oziroma 

nestrinjanje. (V22) 

- seznanjenost z delom šole 

- možnost izražanja mnenj 

Obojestransko spoštovanje… 

…in upoštevanje…. 

…z enim samim ciljem: vzgojiti ljubeče, tankočutne 

posameznike, ki spoštujejo resnicoljubnost in 

poštenost – z zgledi!!! (V24) 

- spoštljiv odnos 

- upoštevanje 

- sodelovanje v korist otrok    

Pripravljenost na odkrit pogovor… 

…in skupno iskanje rešitev tudi v težavnih primerih.  

(V25) 

- odprta komunikacija 

- skupno reševanje težav 

Odkrit pogovor v primeru težav… 

…podpora pri graditvi športne kariere mojega otroka. 

(V26) 

- odprta komunikacija 

- podpora otroku v šoli 

Boljše sprotno odpravljanje težav. (V28)  - sprotno reševanje težav 

Dobro sodelovanje v korist otroka… 

…in upoštevanje dogovorov tudi s strani šole. (V29) 

- sodelovanje v korist otrok  

- upoštevanje dogovorov  

Da smo starši v stalnem kontaktu s šolo (predvsem 

učiteljem - razrednikom) 

…ter da si izmenjavamo infromacije o otrokovem 

delu v šoli in doma. (V31) 

- stalen stik s šolo 

- izmenjava informacij 

Da bi določeni predlogi, ki ne pomenijo posega v 

zakon, bili sprejeti… 

…da bi šola bila bolj fleksibilna (npr. pri prehrani). 

(V32) 

- upoštevanje predlogov  

- fleksibilnost šole 

Predstavljam si, da je lahko starš v Svetu staršev… 

…na roditeljskem sestanku lahko daje svoja mnenja... 

(V33)  

- biti član Sveta staršev 

- možnost izražanja mnenj 

Enakovreden trikotnik – starši-šola-otroci. (V35) - enakopraven odnos 

Da vsi skupaj sodelujemo pri reševanju težav (starši, 

šola, učenci). (V37) 

- skupno reševanje težav 

Pri reševanju težav vedno naletimo na t.i. pooblastila, 

zakonske ovire, neodobravanje metod staršev pri 

reševanju problemov. Ga ni. (V38) 

- odsotnost partnerskega sodelovanja med domom in 

šolo 

Da je odnos dejansko partnerski; v času, ko otrok 

obiskuje šolo tudi spoznaš, kateri učitelji so 

pripravljeni na tak odnos. Niso vsi žal. Pod partnerski 

odnos bi rekel predvsem to, da je to odkrit pogovor. 

(V39) 

- odgovornost šole za vzpostavitev partnerskega 

odnosa s starši 

- odprta komunikacija   

To pomeni, da starši čimbolj sodelujejo z učitelji in 

drugimi strokovnimi sodelavci na šoli za doseganje 

boljših učnih in disciplinskih rezultatov… 

…problemi na kateremkoli področju se tako rešujejo 

sproti in predvsem pravočasno, kar je v dobro otrok. 

(V40) 

- sodelovanje v korist otrok 

 

- sprotno reševanje težav 

Ko se pojavijo težave, jih rešujemo sproti in takoj.  

Starši naj bi bili obveščeni takoj in ne šele na 

govorilnih urah ali na roditeljskem sestanku. Razredni 

učitelj bi lahko starše obvestil telefonsko ali po e-pošti 

ali pisno na dom. (V41) 

- sprotno reševanje težav 

- pravočasno  informiranje  staršev glede otrokovih 

težav 

Možnost, da obe strani slišita, kaj ima druga povedati, 

da razmislita o skupni rešitvi, določita cilje, izdelata 

strategijo in se vzajemno obveščata o uspehih, 

problemih, spremembah. (V43) 

- skupno reševanje težav 

Skupno reševanje težav pri vzgoji in šolskem uspehu 

otrok. (V49) 

 

 

- skupno reševanje težav 
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Partnerstvo med domom in šolo Kode 

Kadar je karkoli narobe, da se pogovorimo in se tega 

držimo… 

…in da učitelji in drugi na šoli tudi priznajo, če so 

naredili napako, ni vse kriv učenec. (V50) 

- upoštevanje dogovora 

- prevzemanje odgovornosti za napake s strani šole  

Odprt pogovor… 

…in v primeru težav skupna rešitev le-teh. (V53) 

- odprta komunikacija  

- skupno reševanje težav 

Medsebojna pomoč… 

…in zaupanje. (V56) 

- medsebojna pomoč 

- medsebojno zaupanje 

Vzajemno reševanje težav. (V61) - skupno reševanje težav 

Da me upoštevajo. (V63) - upoštevanje 

Da sem takoj seznanjena z vsemi dogodki v šoli, ki se 

tičejo mojega otroka, tako šolskih kot vedenjskih 

situacij. (V67) 

- pravočasno  informiranje staršev glede otrokovih 

težav 

Če hočemo, da je otrok uspešen, moramo sodelovati s 

šolo. (V68) 

- sodelovanje v korist otrok    

Medsebojni odprti pogovori. (V69) - odprta komunikacija 

Da se pogovarjamo in skupaj upoštevamo, kar se 

dogovorimo. (V73) 

- upoštevanje dogovorov 

Menim, da partnersko sodelovanje zelo veliko 

pomeni, saj mislim, da to pripomore k večjemu 

zanimanju staršev za šolo… 

…in boljši učni uspeh otroka. (V74) 

- partnersko sodelovanje kot priložnost za večje 

zanimanje staršev za šolo 

- sodelovanje v korist otrok    

Razbremenitev otrok. (V76) - razbremenitev otrok  

Predvsem to, da znamo skupaj na določen način 

pomagati otrokom, ko to potrebujejo. (V77) 

- skupno reševanje težav  

Da bi bili šola in starši bolj povezani, samo tega ni. 

(V78) 

- odsotnost partnerskega sodelovanja med domom in 

šolo 

Skupna vzgoja otrok. (V81) - skupna vzgoja otrok 

Tega ni. (V84) - odsotnost partnerskega sodelovanja med domom in 

šolo 

Odprt pogovor… 

….vzajemno spoštovanje. Kjer je odprtost in 

dovzetnost ter vzajemno spoštovanje in odgovornost, 

so odnosi uspešni in sadovi dobri. (V86) 

- odprta pogovor komunikacija 

- spoštljiv odnos 

Odnos med starši in učitelji v dobro otroka. (V87) - sodelovanje v korist otrok 

Dobra komunikacija. (V88) - odprta komunikacija 

Hitro informiranje o vključevanju otroka v šolo in tudi 

o dogajanju med poukom in v šoli, če so kake težave. 

(V93) 

- pravočasno  informiranje  staršev glede otrokovih 

težav 

Da se lahko brez težav pozanimam o svojem otroku, 

kako mu gre v šoli in ali so kje kakšne težave. (V95) 

- odprta komunikacija 

Možnost za enakopravno izražanje mnenj v zvezi z 

razredno in šolsko problematiko… 

…ter iskanje skupnih rešitev, s katerimi bi bili 

zadovoljni vsi udeleženci. (V97) 

- možnost izražanja mnenj 

- skupno reševanje težav 

Odprta in takojšnja dvostranska komunikacija. (V100) - odprta komunikacija 

Da so starši seznanjeni glede dogajanj in novosti v šoli 

katero obiskuje njihov otrok in sodelujejo skupno s 

šolo. (102) 

- seznanjenost staršev z delom šole 

Enakopraven odnos… 

…s ciljem, da se otroku olajša šolanje in prepreči 

konflikte. (V103) 

- enakopraven odnos 

- sodelovanje v korist otrok 

Odprt dialog. (V105) - odprta komunikacija 

Odkrit razgovor o otroku. (V106) - odkritost 

Predvsem dialog in ne samo poslušanje s strani 

staršev. (V107) 

- možnost izražanja mnenj  

Hitro informiranje… 

…in sprotno reševanje konfliktov. (V109) 

- pravočasno  informiranje staršev 

- sprotno reševanje težav 
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Sprotno reševanje težav. (V111) - sprotno reševanje težav 

Da šola sodeluje s starši. V kolikor nastopi kakšen 

problem oziroma če bi lahko nastal, da opozorijo 

takoj. (V112) 

- pravočasno  informiranje staršev glede otrokovih 

težav 

Razpravljanje, skupno sprejemanje odločitev o 

spremembah obstoječe prakse. (V113) 

-skupno sprejemanje odločitev 

Akcija – reakcija: če je problem na eni ali drugi strani, 

da pride do takojšnjega stika in rešitve problema. 

(V114) 

- hitro reševanje težav 

Da je tudi šola enako odgovorna, dosledna in načelna 

kot se pričakuje od nas staršev! (V116) 

- upoštevanje dogovorov 

…in hitro obveščanje o sprotnih situacijah, težavah... 

(V117) 

- pravočasno  informiranje staršev glede otrokovih 

težav 

Da šola res poskrbi za otroke – da lahko opravijo čim 

več šolskega dela v šoli! (V119) 

- razbremenitev staršev 

Izmenjava informacij. (V120) - izmenjava informacij  

Sprotno obveščanje o šolskih dejavnostih, da nas takoj 

obvestijo, če ima otrok učne ali druge težave v šoli. 

(V122) 

- pravočasno  informiranje staršev glede otrokovih 

težav 

To, da se poslušamo in poskušamo razumeti drug 

drugega. (V123) 

- medsebojno poslušanje 

Čimbolj sproščena komunikacija,… 

…ki omogoča tudi hitro reagiranje v primeru 

problemov. (V124) 

- odprta komunikacija 

- hitro reševanje težav 

Razumevanje in spodbujanje različnosti otrok, 

njihovih specifik. (V125) 

- sprejemanje »različnosti« otrok 

Da šola pravočasno opozori starše na problem pri 

otroku… 

…da se po potrebi vključi tudi strokovni delavec in da 

starši pri tem sodelujejo. (V127) 

- pravočasno  informiranje staršev glede otrokovih 

težav 

- skupno reševanje težav 

Obveščanje o otrokovem uspehu, o problemih – tako v 

šoli kot doma (obveščanje s strani staršev)… 

…da je šola odkrita v pogovorih. (V128) 

- izmenjava informacij 

 

- odkritost  

Da si ne zatiskamo oči in da poslušamo drug drugega 

in da se potem kaj premakne. Ne pa samo obljube in 

potem nič! (V131) 

- skupno reševanje težav 

Spoštovanje eden do drugega… 

…sprejemanje pobud za spremembe. (V134) 

- spoštljiv odnos  

- možnost izražanja mnenj 

Šola obvešča starše o otroku, o konfliktih v razredu, 

skupno opredeljujejo strategijo reševanja... (V135) 

- izmenjava informacij  

- skupno reševanje težav 

Medsebojno obveščanje v dobro otrok, skupno 

razreševanje morebitnih težav in nesporazumov. 

(V136) 

- izmenjava informacij  

- skupno reševanje težav 

Da smo v pogovorih enakovredni sogovorniki… 

…da si prisluhnemo in upoštevamo pripombe in 

predloge. (V137) 

- enakopraven odnos 

- upoštevanje (predlogov) 

Da se z učiteljem lahko odkrito pogovoriš o problemih 

in da to ne vpliva na otrokovo oceno. (V139) 

- odprta komunikacija 

To, da je šola na razpolago otroku, reševati probleme, 

obveščati, se pogovarjati. (V140) 

- pripravljenost šole za reševanje težav 

Da je na strani šole pristna odprtost za reševanje težav 

otrok in ne a priori stališče, da ima šola 

(učitelj/ravnatelj ipd.) vedno prav. (V144) 

- upoštevanje (predlogov) 

Sprotno obveščanje o dogajanju v razredu, lahko tudi 

preko e-maila (zelo dobre izkušnje)… 

…sprotno reševanje težav… 

…poštenost... (V147) 

 

- pravočasno  informiranje staršev  

- sprotno reševanje težav 

- poštenost 
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Sprotno obveščanje staršev o učencu (ocene, 

vedenje...), starši pa tudi naj bi obveščali učitelje o 

posebnostih otroka, o njegovem počutju... (V148) 

- izmenjava informacij  

Da se dobro razumemo z delavci šole, da nam 

pravočasno povejo, kaj našemu otroku ne gre 

najbolje… 

…pa tudi kaj mu gre, ne šele na govorilnih urah. 

(V149) 

- pravočasno  informiranje staršev glede otrokovih 

težav 

- pravočasno  informiranje staršev o otrokovih uspehih  

Dajanje in sprejemanje predlogov…  

…obveščanje takoj ko se pojavi problem. (V150) 

- upoštevanje (predlogov)  

- pravočasno informiranje glede otrokovih težav 

Da me šola ažurno obvešča o morebitnih učnih in 

vzgojnih/vedenjskih težavah mojega otroka. (V152) 

- pravočasno informiranje staršev glede otrokovih 

težav 

Da nas šola sproti obvešča o nastalih težavah… 

 

…in da jih poskušamo reševati skupaj. (V154) 

- pravočasno informiranje staršev glede otrokovih 

težav 

- skupno reševanje težav 

»On-line« naveza med starši in šolo, ki je koristna za 

obe strani. (V156) 

- izmenjava informacij 

Da se starše seznanja s tem, kaj se dela v šoli. (V159) - seznanjenost staršev z delom šole 

Da se v dogovoru obeh partnerjev iščejo najboljše in 

najbolj ustrezne rešitve v korist otrok. (162)  

- sodelovanje v korist otrok 

Odkrito predstavljanje posameznih težav na šoli, 

namesto olepševanja razmer in dosežkov. Povabilo 

staršem za skupno razpravo o možnih rešitvah. (V164) 

- odkritost 

- skupno reševanje težav 

Da se pogovorimo, če nastopijo težave in planiramo 

kako jih skupaj odpraviti. (V165) 

- skupno reševanje težav 

Starši in učitelji morajo biti enakovredni partnerji. 

(V169) 

- enakopraven odnos 

Skupna identifikacija in reševanje problemov. (V170) - skupno reševanje težav 

Predstavljam si to, da če nastane potreba iz ene ali 

druge strani po komunikaciji in ukrepanju, da je to 

možno in konstruktivno – da vodi k skupnemu 

reševanju problemov. (V175) 

- skupno reševanje težav 

Da šola ne prelaga svojih obveznosti na starše 

(dodatno učenje z otrokom, različni tečaji...). (V179) 

- razbremenitev staršev 

Da razredniku povem svoje težave z otrokom. (V183) - odprta komunikacija 

Da v pogovoru z učitelji in psihologi skupaj 

poskusimo rešiti eventuelne težave v razredu. (V185) 

- skupno reševanje težav 

Partnersko sodelovanje zame pomeni, da se ZARES 

poskuša rešiti težave – ne pa v tem smislu: »pri nas ni 

nasilja«, čeprav smo vsi vedeli za nasilje enega od 

učencev v razredu. (V186) 

- pripravljenost šole za reševanje težav 

Vzajemno reševanje težav. (V187) - skupno reševanje težav 

Izražanje… 

…in upoštevanje mnenja obeh strani v dobro otroka. 

(V189) 

- možnost izražanja mnenj 

- upoštevanje mnenj 

Dobro sodelovanje pomeni dobra informiranost 

nasploh, kaj se dogaja v šoli, sploh pa v zvezi z mojim 

otrokom. (V194) 

- seznanjenost staršev z delom šole 

Le s skupnimi močmi bomo rešili težave in probleme, 

ki jih ima otrok v šoli. (V197) 

- skupno reševanje težav 

Da šola vedno seznanja starše z novostmi, 

spremembami v zvezi z delom šole. (V198) 

- seznanjenost staršev z delom šole 

Še vedno mit in daleč od resnice. (V201) - odsotnost partnerskega sodelovanja med domom in 

šolo 

Dober odnos zaupne narave. (V202) - medsebojno zaupanje 

Normalno sodelovanje s šolo, ko lahko brez skrbi in 

strahu pred zamero poveš svoje misli, kritike... (V203) 

- odprta komunikacija 
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Odprti, iskreni pogovori s šolo… 

…predvsem pa upoštevanje mnenj, pripomb in 

predlogov staršev. (V204) 

- odprta komunikacija 

- upoštevanje predlogov, mnenj 

To pomeni aktivno sodelovanje staršev in šole, tako 

na formalni kot tudi neformalni način (govorilne ure, 

pisno obveščanje, telefonski pogovori, dnevi odprtih 

vrat...). (V205) 

- aktivna vloga šole in staršev 

Da je boljše sodelovanje med starši in strokovnimi 

delavci in ne tako kot imamo mi, da se vidimo samo 

1krat-2krat letno.  

Sprotno obveščanje, ne glede na to, ali je učenec 

»dober« ali »slab«. Sedaj je tako, da če starši ne 

sitnarimo, se s strani šole nič ne zgodi. (V207) 

- veliko priložnosti za skupna srečanja 

- izmenjava informacij 

Ažurno informiranje… 

…in sprotno reševanje morebitnih težav. (V208) 

- pravočasno informiranje staršev  

- sprotno reševanje težav 

Dogovor, da v primeru, če ena stran opazi spremembe 

pri učnem uspehu ali vedenju skupaj rešita problem 

oziroma skupaj ponudita pomoč otroku. (V209) 

- skupno reševanje težav 

Predstavljam si tako, da vodstvo šole oziroma učitelji 

ne delijo otrok po narodnosti, materialnem statusu. 

(V212) 

- sprejemanje »različnosti« otrok 

 
Vprašanje 8a: Mnenje staršev o možnem prispevku ŠSS k izboljšanju partnerskega sodelovanja med 

domom in šolo  
 

Prispevek ŠSS k izboljšanju partnerskega sodelovanja Kode 

Predavanja – predstavitev konkretnih problemov staršem, 

rešitve kot prikaz primera dobre prakse. (V1)  

- organizacija predavanj za starše o 

konkretnih težavah otrok 

Lahko kot mediator med domom in šolo. (V2) - mediator med domom in šolo 

S pogovorom, usmerjanjem. (V4) - svetovanje 

Izobraževanje staršev o problemih mladostnikov. Veliko jih 

namreč misli, da je njihov otrok izjema in se jih težave ne 

tičejo. Statistika govori drugače. (V5) 

- organizacija predavanj za starše o 

konkretnih težavah otrok 

Predvsem v pogovoru (osebnem), kako nadarjenega otroka 

spodbuditi k dodatnim dejavnostim. (V6) 

- svetovanje 

Skupni pogovor ob reševanju morebitnih problemov. (V7) - skupno reševanje težav 

Svetovanje… 

…reševanje problemov skupaj s starši in učitelji. (V9) 

- svetovanje 

- skupno reševanje težav 

Da sproti obvesti o težavah. (V11) - sprotno informiranje o otrokovih težavah 

S sodelovanjem na roditeljskih sestankih za doseganje večje 

strpnosti med starši. (V12) 

- sodelovanje na roditeljskih sestankih 

Z informacijami, ki jih posreduje staršem v primeru nenavadnih 

dogodkov, obnašanja otroka. (V13) 

- sprotno informiranje o otrokovih težavah 

Z delavnicami in prireditvami, da bi se bolje spoznali starši 

med sabo. (V14) 

- organizacija neformalnih srečanj za 

spoznavanje staršev 

Stalni kontakt, posebno ko se pojavijo težave, vendar ne le 

takrat. (V20)  

- več sodelovanja s starši, ne le v nujnih 

primerih 

Sprotno vrednotenje učenčevega dela. (V21) - več vključevanja v delo z učenci 

Pomoč pri reševanju morebitnih konfliktov. (V22) - pomoč pri reševanju težav 

Več priložnosti za dialog, ne le ko so težave. (V25) -  več sodelovanja s starši, ne le v nujnih 

primerih 

Še boljši kontakt s starši, ne samo takrat, ko je kaj nujnega. 

(V27) 

-  več sodelovanja s starši, ne le v nujnih 

primerih 

Komunikacija med šolo in starši ter seveda otrokom. V(28)  - mediator med domom in šolo 

Svetovalna služba bi se morala pogovarjati z vsemi otroci, ne 

samo s problematičnimi. (V29)  

- več vključevanja v delo z učenci 

Več upoštevanja mnenja staršev… 

…in sprejela kakšne spremembe. (V30)  

- upoštevanje mnenj staršev 

- pripravljenost na spremembe 



 

 

         173 

Prispevek ŠSS k izboljšanju partnerskega sodelovanja Kode 

Pomoč pri konfliktnih situacijah. (V35) - pomoč pri reševanju težav 

Bolj aktivno poslušati in aktivno reševati. (V38) - aktiven pristop k reševanju težav 

Z odkritim pogovorom, ko ima otrok težave. (V39) - možnost odkritega pogovora 

ŠSS lahko starše, otroke in šolo pozitivno poveže, kar lahko 

vpliva na rezultate, ki postanejo boljši. (V40) 

- povezovalec med domom in šolo 

Razrednik svetovalni službi posreduje težavo, le-ta lahko 

staršem svetuje, kako težavo rešiti oziroma kako k njej 

pristopiti ali se ji v bodoče izogniti. (V41) 

- svetovanje 

Lahko, a težko kaj prispeva, ker vsak učitelj zagovarja svoje in 

ne odstopajo od svoji načel. (V50) 

- ni podpore s strani učiteljev  

Ko so težave veliko odkritega pogovora. (V54) - možnost odkritega pogovor  

Razgovor s starši in svetovanje, če so problemi. (V55) - svetovanje 

Skupni pogovori z vsemi vpletenimi, če so težave. (V57) - skupno reševanje težav 

Mogoče to, da bi na sestankih sodelovali tudi delavci iz 

svetovalne službe. (V61) 

- sodelovanje na roditeljskih sestankih 

Da bi bila svetovalna delavka prisotna vsaj na enem 

roditeljskem sestanku. (V65) 

- sodelovanje na roditeljskih sestankih 

Z sodelovanjem na roditeljskih sestankov, na katerih bi lahko 

več izvedeli o počutju učencev. (V67) 

- sodelovanje na roditeljskih sestankih 

Z bolj pogostimi stiki s starši. (V69) - več sodelovanja s starši, ne le v nujnih 

primerih 

Da bi upoštevala več naših predlogov. (V70) - upoštevanje mnenj (predlogov) staršev 

Lahko bi organizirali več »sestankov« oziroma srečanj za 

starše, kako ravnati, če imaš določene težave z otrokom. (V74) 

- organizacija predavanj za starše o 

konkretnih težavah otrok 

Lahko, ampak bo potrebno najprej to dopustiti, ker vodstvo šole 

tega ne dopušča, četudi bi si svetovalna služba želela nekaj 

naredit. (V76) 

- ni podpore s strani vodstva 

Bolj bi morali otroke povezati v šoli med odmori, ne vem, 

mogoče s kakimi delavnicami in tako bi tudi starši bolje 

sodelovali s šolo, ker bi bila boljša klima. (V78) 

- izboljšanje šolske klime 

Različna zanimiva predavanja za starše o konkretnih težavah 

otrok. (V82) 

- organizacija predavanj za starše o 

konkretnih težavah otrok 

Že vsak pogovor lahko prispeva k boljšemu sodelovanju. Več 

pogovorov, ne le ko je nuja. (V85) 

-  več sodelovanja s starši, ne le v nujnih 

primerih 

Z nepriviligiranim obravnavanje posameznikom. (V88) - z enakopravnim odnosom do vseh 

Tako, da se ne bi ukvarjali le s problematičnimi učenci… 

…ampak tudi krepili pozitivno prijateljstvo med otroki in tako 

bi tudi starši s tem pridobili. (V97) 

- več vključevanj v delo z učenci 

- izboljšanje šolske klime 

Z več upoštevanja pogleda staršev. (V100) - upoštevanje mnenj staršev 

Posredovati staršem glede dogajanj z otrokom na šoli, 

obveščanje, če so težave takoj, več pogovarjanja s starši ne le 

ko je to nujno. (V102) 

-  sprotno informiranje o otrokovih težavah 

- več sodelovanja s starši, ne le v nujnih 

primerih 

Večje vpletanje v delo šole. (V105) - večja vključenost v delo šole 

Sodelovanje pri roditeljskih sestankih, organizacija zanimivih 

predavanj o težavah, ki se tičejo naših otrok. (V107) 

- sodelovanje na roditeljskih sestankih 

- organizacija predavanj za starše o 

konkretnih težavah otrok 

Več komunikacije s starši – lahko tudi internet. (V109) - več sodelovanja s starši, ne le v nujnih 

primerih 

Naj bi povezovala šolo in starše. (V111) - povezovalec med domom in šolo  

Sodelovanje s starši, skupno iskanje rešitev z njimi, če so 

težave. (V112) 

- skupno reševanje težav 

Odprtost za razpravo in prenos usklajenih mnenj naprej 

(učiteljem, vodstvu šole, drugim staršem, MŠŠ, če je potrebno). 

(V113) 

- povezovalec med domom in šolo  

Večja dostopnost vsem staršem, več komunikacije. (V114) - več sodelovanja s starši, ne le v nujnih 

primerih 
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Tako kot na bi bila naša komunikacija (staršev) s šolo odprta in 

predvsem pravočasna, tako bi morala tudi šola odreagirati in 

imeti bolj dosledno komunikacijo s starši. Tu lahko ŠSS veliko 

prispeva in poskrbi za to, je nek mediator. (V116) 

- mediator med domom in šolo 

Organizacija sestankov na določene teme. (V117) - organizacija predavanj za starše o 

konkretnih težavah otrok 

Aktivno vključevanje v nastale probleme. (V119) - aktiven pristop k reševanju težav 

Z večjim sodelovanjem, tudi ko ni drugih aktivnosti (npr. vpis v 

srednjo šolo)… 

…npr. udeležba na roditeljskih sestankih. (V121) 

-  več sodelovanja s starši, ne le v »nujnih 

primerih« 

- sodelovanje na roditeljskih sestankih  

Da svetuje, kaj je najboljše za otroka, saj so oni za to strokovno 

usposobljeni. (V122) 

- svetovanje 

Odprtost, neposrednost… 

…neformalnost. (V124) 

-  več sodelovanja s starši, ne le v »nujnih 

primerih« 

- neformalen odnos 

Več konkretnih pogovorov z učenci, ne le s problematičnimi. 

(V129) 

- več vključevanja v delo z učenci 

Opozarjanje na probleme in da jih tudi poskuša reševati skupaj 

s starši. (V130) 

- skupno reševanje težav 

Udeležba na sestankih… 

…po potrebi tudi na govorilnih urah po predmetih, kjer so 

problemi... (V132) 

- sodelovanje na roditeljskih sestankih 

- sodelovanje na govorilnih urah 

Več sodelovanja s starši… 

…svetovanje… 

…pomoč. (V134) 

-  več sodelovanja s starši, ne le v »nujnih 

primerih« 

- svetovanje 

- pomoč pri reševanju težav  

Več pogovarjanja s starši, ne le ko je nuja. (V140) - več sodelovanja s starši, ne le v nujnih 

primerih 

Da se ti ali tvoj otrok lahko brez skrbi kadarkoli obrneš na njih. 

(V141) 

-  več sodelovanja s starši, ne le v »nujnih 

primerih« 

Več udeležbe na raznih srečanjih s starši. (V142) - sodelovanje na srečanjih s starši 

Z obveščanjem o težavah. (V147) -  sprotno informiranje o otrokovih težavah 

Daje napotke, kako lahko otroku pomagamo, da mu bo bolje 

šlo. (V148) 

- svetovanje 

Reševanje problemov na nivoju učitelj-starši. (V150) - mediator med domom in šolo 

Da bi tudi upoštevala naša mnenja. (V159) - upoštevanje mnenj staršev 

Z večjo transparentnostjo pri oblikovanju rešitev – upoštevanja 

staršev in njihovega mnenja pri oblikovanju rešitev. (V163) 

- upoštevanje mnenj staršev 

Da bi bila bolj kreativno vodena oziroma drugače povedano 

manj omejevana s strani vodstva šole. (V164) 

- ni podpore s strani vodstva 

Lahko bi organizirala pogovore skupin staršev z učitelji 

ključnih ali pa kar vseh predmetov. Razrednik ne zadostuje. 

(V169) 

- organizacija pogovorov s starši in učitelji 

Da bi prisluhnila predlogom oziroma željam staršev in nekaj 

naredila za spremembo. (V170) 

- aktiven pristop k reševanju težav 

Da če nastopijo problemi, da pozove starše na pogovor, ki je 

konstruktiven, ponudi pomoč, sicer pa morda organizacija 

neformalnih srečanj za vse starše po oddelkih 1krat do 2krat 

letno, da se spoznajo, spoprijateljijo (tako je na privatnih šolah 

v tujini). (V175) 

- pomoč pri reševanju težav  

- organizacija neformalnih srečanj za 

spoznavanje staršev 

Da več sodeluje z učitelji – jim organizira delavnice, 

predavanja o tem, kako sodelovat z nami, ker resnično nekateri 

niso vešči v tem. (V183) 

- organizacija predavanj in delavnic za 

učitelje o sodelovanju s starši  

Da v primeru težav učenca poišče stik s starši in se z njimi 

pogovori… 

…in da skupaj iščeta, kakšne bi bile rešitve. (V185) 

-  sprotno informiranje o otrokovih težavah 

- skupno reševanje težav 

Da skupaj s starši išče rešitve, ne kar nekaj na svojo roko. 

(V186) 

- skupno reševanje težav 
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Vprašanje 9a: Mnenje staršev o možnem prispevku vodstva šole k izboljšanju partnerskega 

sodelovanja med domom in šolo  

 
Prispevek vodstva šole k izboljšanju partnerskega sodelovanja Kode 

Interni »nadzori« učiteljev tudi tistih z večletno delovno dobo. 

(V1) 

- »nadzor« nad delom učiteljev 

Z upoštevanjem mnenja staršev… 

…s sodelovanjem na prireditvah, kjer sodelujejo tudi starši. 

(V2) 

- upoštevanje mnenj staršev 

- sodelovanje na šolskih aktivnostih za starše 

Da sodeluje na skupnih roditeljskih sestankih. (V5) - sodelovanje na roditeljskih sestankih 

Odkriti… 

…in odprti pogovor ob reševanju morebitnih problemov. (V7) 

- odkriti pogovori  

- odprta komunikacija 

Z vztrajanjem na izboljševanju komunikacije med šolo in starši. 

(V12) 

- prizadevanje za izboljšanje komunikacije 

med šolo in domom 

Lahko vendar v našem primeru ne, ker imamo zelo slabo 

ravnateljico. Stavim na dobre svetovalce in razrednike. (V13) 

- odvisno od vodstva  

S sodelovanjem na delavnicah in prireditvah, da bi se bolje 

spoznali. (V14) 

- sodelovanje na šolskih aktivnostih za starše 

Stalni kontakt, posebno ko se pojavijo težave, vendar ne le 

takrat. (V20) 

- več stika s starši  

Več priložnosti za dialog, ne samo v kritičnih primerih. (V25) - več stika s starši 

Pogostejši kontakt s starši. (V27) - več stika s starši 

Več upoštevanja mnenja staršev… 

…in sprejela kakšne ukrepe. (V30) 

- upoštevanje mnenj staršev 

- aktiven pristop k reševanju težav 

S spremembo načina izvajanja govorilnih ur in roditeljskih 

sestankov – da ni s strani šole samo poročanje o negativnih 

lastnostih otrok. (V31) 

- reorganizacija roditeljskih sestankov in 

govorilnih ur 

Odprtost za pogovore… 

…razreševanje težav. (V35) 

- odprta komunikacija 

- pripravljenost za reševanje težav 

Izda navodilo učiteljem, da takoj ob težavi kontaktirajo starše, 

na kakršenkoli možen način. (V41) 

- skrb za delo učiteljev 

Sodelovanje na Dan odprtih vrat, pozorno pripravljeni kulturni 

dogodki, ki vključujejo starše... 

….hiter pretok informacij od Sveta staršev do ostalih staršev. 

(V43) 

- sodelovanje na šolskih aktivnostih za starše 

 

- skrb za pretok informacij med člani Sveta 

staršev in ostalimi starši    

Organizacija predavanj za starše o temah, ki se tičejo naših 

otrok. (V55) 

- organizacija predavanj za starše o 

konkretnih težavah otrok 

Morali bi večkrat upoštevati pripombe, želje staršev. (V61) - upoštevanje mnenj staršev 

Prispevek ŠSS k izboljšanju partnerskega sodelovanja Kode 

Z boljšim obveščanjem staršev. (V191) -  sprotno informiranje o otrokovih težavah 

Njihovo sodelovanje s starši naj temelji na skupnem… 

...kot tudi na sprotnem reševanju problemov. (V194) 

- skupno reševanje težav 

- sprotno reševanje težav 

Pravočasno opozori na posebnosti, probleme. (V198) - sprotno informiranje o otrokovih težavah 

Prisotnost na roditeljskih sestankih... (V204) - sodelovanje na roditeljskih sestankih 

Menim, da se s to službo lahko lažje vzpostavi neformalna 

komunikacija in zato je tu prilika, da ŠSS skrbi za povezovanje 

učiteljev in staršev. (V205) 

- povezovalec med domom in šolo 

Bolj bi morala biti odprta in ne samo formalno zadovoljiti 

potrebo po sodelovanju, ko je to nujno. (V207) 

- več sodelovanja s starši, ne le v »nujnih 

primerih« 

 

Da v primeru težav otroka, npr. učnih, lahko glede na otrokove 

probleme brez problemov svetuje pri delu učiteljev, ne pa da 

gre za »podtikanje polen«. (V208) 

- izboljšanje odnosov z učitelji 

Ob vsakodnevnem spremljanju otrok (informacije od 

razrednikov) lahko prvi opazijo, da otrok potrebuje pomoč in 

pritegnejo k sodelovanju tudi starše… 

…in jih povabijo v skupno iskanje rešitev. (V209) 

- zaznavanje potrebe po pomoči otroku  

 

- skupno reševanje težav 
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Prispevek vodstva šole k izboljšanju partnerskega sodelovanja Kode 

Preko mailov stalni kontakti s starši. (V65) - več stika s starši 

Skupne aktivnosti, kjer sodelujejo starši… 

…in več pogovorov s starši. (V82) 

- sodelovanje na šolskih aktivnostih za starše 

- več stika s starši 

Z več upoštevanja predlogov staršev.  

Obisk ravnatelja na roditeljskih sestankih, kot pozdrav staršem, 

lahko pozitivno vpliva… 

…prav tako njegova voščila ob novem letu, na koncu in 

začetku šolskega leta.  

Tako, da sodeluje na prireditvah, delavnicah, skratka, da je eden 

izmed nas. (V86) 

- upoštevanje mnenj staršev 

- sodelovanje na roditeljskih sestankih 

- voščila ob različnih priložnostih 

- sodelovanje na šolskih aktivnostih za starše 

Kritično obravnavanje vloge učiteljev. (V88) - »nadzor« nad delom učiteljev 

Z večjim posluhom za mnenja staršev. (V93) - upoštevanje mnenj staršev 

Z organizacijo zanimivejših predavanj za starše, roditeljskih 

sestankov ipd. (V95) 

- reorganizacija predavanj za starše 

- reorganizacija roditeljskih sestankov  

Tako da ne pometa problemov pod preprogo in ne ščiti 

delavcev šole, kadar imajo starši konkretne protiargumente. 

(V97) 

- pripravljenost za reševanje težav 

Z več upoštevanja pogleda staršev. (V100) - upoštevanje mnenj staršev 

Da se starši lahko odkrito in brez težav pogovorijo glede svojih 

otrok v šoli. (V102) 

- odprta komunikacija 

Z upoštevanjem stališč staršev. (V103) - upoštevanje mnenj staršev 

Sprotno obveščanje, e-mail, več komunikacije s starši. (V109)  - več stika s starši 

Sprejema pobude, deluje povezovalno med učitelji in starši. 

(V111) 

- povezovalec med domom in šolo 

Nenehen dialog in vpliv (vzor) na učiteljski zbor, da je 

partnerstvo med domom in šolo nujno. (V113) 

- opozarjanje učiteljev na nujnost 

partnerskega sodelovanja s starši 

Tako kot na bi bila naša komunikacija (staršev) s šolo odprta in 

predvsem pravočasna, tako bi morala tudi šola odreagirati in 

imeti bolj dosledno komunikacijo s starši. Tu lahko vodstvo 

šole veliko prispeva in omogoči tak prostor. (V116) 

- povezovalec med domom in šolo 

Aktivno vključevanje v nastale probleme. (V119) - aktiven pristop k reševanju težav 

Da bi se starši in vodstvo šole vsaj spoznalo. (V121) - dati staršem priložnost, da se spoznajo z 

ravnateljem 

Odprtost, neposrednost. (V124) - več stika s starši 

Pogovori, diskusije… 

…upoštevanje mnenj staršev. (V125) 

- več stika s starši 

- upoštevanje mnenj staršev 

Da je na razpolago. (V127) - več stika s starši 

Več konkretnih pogovorov z učenci, ne le s problematičnimi. 

(V129) 

- več vključevanja v delo z učenci 

Da vpliva na klimo šole. (V131) - izboljšanje šolske klime 

S tem, da zaposluje učitelje, ki imajo vsaj trohico pedagoškega 

čuta in srce na pravem mestu. (V136) 

- selekcija pri zaposlovanju učiteljev 

Da prisluhne staršem in njihovim mnenjem. (V141) - upoštevanje mnenj staršev  

Posredovanje najrazličnejših informacij o delu šole in čim 

boljše obveščanje. (V142) 

- informiranje staršev 

Da upošteva mnenja staršev. (V144) - upoštevanje mnenj staršev 

Predvsem dobro obveščanje o zadevah, ki se nas tičejo. (V150) - informiranje staršev 

Vodenje (podpora, pomoč) pri težavah, ki jih ne moremo rešiti 

sami. (V154) 

- pomoč staršem pri reševanju težav 

Upoštevanje mnenj staršev. (V156) - upoštevanje mnenj staršev 

Da bi se za vse važne stvari, ki se tičejo otrok in staršev, 

posvetovali s starši in jih vprašalo za mnenje. To bi morali 

storiti. (V159)  

- upoštevanje mnenj staršev 

Z večjo transparentnostjo pri oblikovanju rešitev – upoštevanja 

staršev in njihovega mnenja pri oblikovanju rešitev. (V163) 

- upoštevanje mnenj staršev 

Z organizacijo bolj zanimivih predavanj za starše… 

…oziroma z vplivom na učitelje, da lahko vsi skupaj ustvarijo 

boljšo šolsko klimo. (V164) 

- reorganizacija predavanj za starše 

- izboljšanje šolske klime 
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Prispevek vodstva šole k izboljšanju partnerskega sodelovanja Kode 

Šola bi morala bit bolj fleksibilna (urnikov, prehrane ipd.). 

(V169) 

- večja fleksibilnost 

Mogoče z dodatnim izobraževanjem strokovnih delavcev, kako 

pristopiti v komunikaciji s starši. (V170) 

- organizacija izobraževanj za šolske 

strokovne delavce o sodelovanju s starši 

Da če nastopijo problemi, da pozove starše na pogovor, ki je 

konstruktiven, ponudi pomoč, sicer pa morda organizacija 

neformalnih srečanj za vse starše po oddelkih 1krat do 2krat 

letno, da se spoznajo, spoprijateljijo (tako je na privatnih šolah 

v tujini). (V175) 

- pomoč pri reševanju težav  

- organizacija neformalnih srečanj za 

spoznavanje staršev 

Da je ravnateljica ponosna na svoje učence in pohvali tudi tiste, 

ki so povprečni. (V179) 

- sprejemanje »različnosti« otrok 

Z organizacijo izpolnjevanja birokratskih obveznosti in tako 

pridobiti več časa za otroke in starše in njihove želje. (V180) 

- reorganizacija birokratskih obveznosti 

Da v primeru težav učenca poišče stik s starši in se z njimi 

pogovori in da skupaj z njimi išče, kakšne bi bile rešitve. 

(V185) 

- skupno reševanje težav 

Da upošteva kolikor se le da mnenja in ne da jim je le do dobre 

statistike. (V186) 

- upoštevanje mnenj staršev 

S pospeševanjem odprtih srečanj različnih skupin staršev z 

učitelji, svetovalnimi delavci in zunanjimi strokovnjaki. (V190) 

- organizacija srečanj za starše, učitelje, 

svetovalne delavce in zunanje strokovnjake 

Z boljšim posluhom za starše. (V191) - upoštevanje mnenj staršev 

Njihovo sodelovanje s starši naj na sprotnem reševanju 

problemov. (V194) 

- sprotno reševanje težav 

Izdelava dobre internetne strani za izmenjavo informacij. 

(V198) 

- informiranje staršev 

Bolj odprta komunikacija s starši in ne le predstavitev šolskih 

predstav. (V201) 

- odprta komunikacija 

Odprt dialog. (V202) - odprta komunikacija 

Prisotnost na roditeljskih sestankih… 

…upoštevanje predlogov staršev... (V204) 

- sodelovanje na roditeljskih sestankih  

- upoštevanje mnenj staršev 

Naj upoštevajo želje staršev in se bolj potrudijo če je to le 

možno oziroma dopustno. (V207) 

- upoštevanje mnenj staršev 

Tako, da je vodstvo dovzetno za morebitne predloge… 

…in se odziva na morebitne težave. (V208) 

- upoštevanje mnenj staršev 

- pripravljenost za reševanje težav 

S tem, da ne zanikajo problemov zaradi »imagea« šole. (V209) - pripravljenost za reševanje težav 

Z izobraževanjem učiteljev in drugih služb o tem, kako 

komunicirat s starši. (V211) 

- organizacija izobraževanj za šolske 

strokovne delavce o sodelovanju s starši 

 
Vprašanje 10a: Primer dobrega sodelovanja staršev s šolo 
 
Primer dobrega sodelovanja s šolo Kaj mi je bilo všeč? Kaj sem s sodelovanjem 

pridobil/a? 

Sodelovanje z razrednikom ob 

problemu. (V1) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Aktivno poslušanje razrednika, 

podpora in pogovor o problemu z 

razrednikom. 

aktivno poslušanje šolskega 

strokovnega delavca 

podpora staršem 

skupno reševanje težav 

Dober občutek, da je otrok v 

dobrih rokah – pri dobrih 

učiteljih in vzgojiteljih.  

zaupanje v šolo/šolske 

strokovne delavce  

 

Oblikovanje vzgojnega načrta šole. 

(V2) 

oblikovanje vzgojnega načrta šole 

Demokratično oblikovanje oziroma 

upoštevanje mnenj pri oblikovanju 

vzgojnega načrta. 

upoštevanje mnenj 

Več sproščenosti pri 

sodelovanju z organi šole.  

sproščenost pri sodelovanju s 

šolo 

Delavnice na temo težav 

mladostnikov (droge, spolnost, 

nesamozavest). (V5) 

aktivnosti za starše na temo težav 

učencev 
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Primer dobrega sodelovanja s šolo Kaj mi je bilo všeč? Kaj sem s sodelovanjem 

pridobil/a? 

Primer razrednika oziroma njegov 

nasvet v zvezi z otrokom v 2. 

razredu. (V7) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi  

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Skupaj sva iskala načine, kako 

pomagati otroku pri učenju.  

skupno reševanje težav 

Otrok je samostojno opravljal 

svoje naloge od svojega 3. 

razreda dalje (pomoč s strani 

staršev je samo občasna). 

razbremenitev staršev  

Organizacija tabora. (V9) 

organizacija izvenšolskih aktivnosti 

Starši smo imeli možnost sami 

predlagati kraj. Imeli smo možnost 

izbire.  

možnost izražanja mnenj 

možnost izbire 

 

Prej omenjen primer (operacija 

mlajše hčerke), ko sem v izogib 

kasnejšim neprijetnostim zaradi 

psihičnega bremena otroka stopila 

do razredničarke. (V13) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Razredničarka me je zelo razumela in 

bila vesela, da sem jo opozorila na 

»domačo« situacijo.  

 

razumevanje s strani šolskih strokovnih 

delavcev 

Tako smo bili povezani in s 

tem preprečili 

spremembe/preobčutljivost 

otroka, ki bi si ga šolski 

delavci ne bi znali razlagati.  

večja povezanost s šolo 

preprečitev/odprava 

nadaljnjih težav 

V primeru bolezni otroka na 

smučanju v šoli v naravi. (V16) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Za otroka je bilo zdravstveno 

poskrbljeno in starši smo bili o vsem 

obveščeni.  

skrb za otroka 

informiranje staršev 

Zaupanje.  

zaupanje v šolo/šolske 

strokovne delavce  

 

Uvajanje nivojskega pouka. (V21) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi aktualnih zadev v 

šoli 

Obveščenost staršev – sestanek.  

informiranje staršev 

Obveščenost.  

informacije 

seznanjenost z dogajanjem v 

šoli 

Svet staršev. (V22) 

član Sveta staršev 

Starši lahko izrazimo svoje mnenje o 

dejavnostih na šoli.  

možnost izražanja mnenj 

To, da so v šoli odprti za ideje. 

 

spoznanje o pripravljenosti 

šole za spremembe 

Skupne izvenšolske aktivnosti. 

(V25) 

udeležba na izvenšolskih 

aktivnostih 

Vključenost obojih z jasnim ciljem: 

izpeljati aktivnost v korist otrok.  

sodelovanje v korist otrok 

Spoznati učitelje in vodstvo 

šole in oni nas starše kot 

pozitivno misleče kreatorje 

vsebin.  

boljše spoznavanje s 

strokovnimi delavci šole 

Delavnice otroci in starši. (V28)  

udeležba na izvenšolskih 

aktivnostih 

Druženje.  

druženje 

Spoznanje še z drugimi.  

medsebojno spoznavanje 

Komunikacija preko e-maila. (V30) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Hitro reševanje problema. 

hitra rešitev težav  

Ni bilo več nadlegovanja 

mojega otroka.  

preprečitev/odprava 

nadaljnjih težav 

Božično-novoletni sejem. (V32) 

udeležba na izvenšolskih 

aktivnostih 

Ustvarjali smo skupaj, prodajali.  

skupno delo 

Veselje ob veselju učencev.  

veselje in zadovoljstvo 

učencev 

Dan odprtih vrat, teden otroka, 

zbiralna akcija papirja. (V33) 

udeležba na izvenšolskih 

aktivnostih 

Druženje staršev in otrok in učiteljev.  

skupno druženje 

Medsebojno spoznavanje.  

medsebojno spoznavanje 

Sodelovanje pri izdelavi vzgojnega 

načrta, priprava dneva šole. (V35) 

oblikovanje vzgojnega načrta šole 

organizacija izvenšolskih 

aktivnostih 

 

Medsebojno sodelovanje. 

medsebojno sodelovanje  

Izkušnje, pristnejši odnos z 

razredničarko.  

izkušnje 

izboljšanje odnosa s šolskimi 

strokovnimi delavci 
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Primer dobrega sodelovanja s šolo Kaj mi je bilo všeč? Kaj sem s sodelovanjem 
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Primer nasilja nad mojim otrokom. 

(V36) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb  

Zgodilo se je nasilje nad mojim 

otrokom in razrednik je to opravil zelo 

dobro – rešil stvar. 

učinkovito reševanje težav 

 

Zaupanje v razrednika, ki je 

bil že pred tem zelo dober in 

bolj pripravljena za 

sodelovanje.  

zaupanje v šolo/šolske 

strokovne delavce  

motivacija za nadaljnje 

sodelovanje 

Predavanja, delavnice. (V38) 

aktivnosti za starše na temo težav 

učencev 

Nekaj znanj pridobimo, uresničimo 

prakso in uživamo ob druženju.  

nova znanja 

druženje 

Nekaj znanja, nekaj 

momentov za razmislek. 

znanje 

Organiziran končni planinski za 

starše, učence in učiteljico. (V39) 

organizacija izvenšolskih aktivnosti 

Ker me je razredničarka v tem 

podpirala in se je izleta tudi udeležila.  

podpora razredničarke 

udeležba razredničarke na aktivnosti  

Vsi smo ogromno pridobili.  

Imeli smo probleme v družini, zato 

je bil otrok v šoli potrt. (V40) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Všeč mi je bilo, da sta se v prvi vrsti 

razredničarka in nato še socialna 

delavka zelo prizadevali in pomagali, 

da se je otrok v šoli bolje počutil.  

skrb strokovnih  delavcev šole za dobro 

počutje otroka v šoli 

S sodelovanjem sem pridobila 

predvsem zaupanje 

omenjenima osebama, na 

kateri sem se in se lahko še 

vedno zanesem. Otrok se v 

šoli klub temu, da je bil in je 

delno še vedno prizadet, dobro 

počuti.  

zaupanje v šolo/šolske 

strokovne delavce  

dobro počutje otroka v šoli 

Otrok ima zdravstvene težave. 

(V41) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Učiteljica mi je bila vedno na voljo, mi 

prisluhnila in poskusila oziroma rešila 

težavo, ki jo je imel z ostalimi učenci.  

upoštevanje staršev 

aktivno poslušanje 

pripravljenost šolskih strokovnih 

delavcev rešiti težavo 

Dober občutek, da nekaterim 

učiteljem le ni vseeno za 

težave, ki jih imajo otroci v 

šoli in so jim po svojih močeh 

pripravljeni pomagati.  

zaupanje v šolo/šolske 

strokovne delavce  

 

Ekološki projekt, okraševanje 

šolskega zidu, delavnice s 

prvošolci. (V43) 

udeležba na izvenšolskih 

aktivnostih 

Podpora šole nevladni organizaciji, ki 

združuje študente pedagoških in 

umetnostnih smeri.  

odprtost šole 

Boljše počutje vseh otrok I. 

triade, boljši odnos do 

celotnega osebja šole, otroci 

so šolo lažje sprejeli, ker je 

bila poslikana po okusu otrok.  

dobro počutje otrok v šoli 

izboljšanje odnosa s šolskimi 

strokovnimi delavci 

Otrok ni hotel iti v šolo v naravi. 

Skupaj z razrednikom sva se o tem 

pogovarjala. (V44) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Pomagati mi prepričati otroka, da gre.  

skupno reševanje težav 

Da je otrok zadovoljen prišel 

nazaj.  

zadovoljstvo otroka 

Takoj smo razrešili spor med 

dvema sošolcema. (V50) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Takoj so urgirali, poklicali starše, se 

pogovorili z njimi in dvema učencema, 

s katerima je nastal spor oziroma 

pretep.  

hitro reševanje težav 

skupno reševanje težav 

Zaupanje v razredničarko in 

svetovalno službo, lahko se 

nanje vedno obrnem, če kaj ni 

v redu.  

zaupanje v šolo/šolske 

strokovne delavce  

Ko smo organizirali zaključni izlet. 

(V52) 

organizacija izvenšolskih aktivnosti  

Da je bil ta zaključni izlet zelo v redu.  

dobro izpeljana aktivnost 

Sproščenost v odnosu do šole.  

sproščenost  
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Sodelovanje s socialno službo 

zaradi otrokovega slabega uspeha. 

(V54) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Pomoč socialne službe, razumevanje, 

pogovor pri vsakem problemu. 

podpora staršem 

razumevanje s strani šolskih strokovnih 

delavcev  

pripravljenost šolskih delavcev rešiti 

težavo 

Pridobila sem uspeh svojega 

otroka in izboljšanje vedenja. 

boljši uspeh otroka 

manj vedenjskih težav otroka 

Govorilne ure z učiteljico 

angleščine. (V55)  

govorilne ure 

To, da ima rada otroka in se čuti, da mu 

želi vse najboljše, da bi lahko 

napredoval.   

pripravljenost učiteljice pomagati 

učencu 

Zaupanje v učiteljico, s 

podporo učiteljice sem dala 

otroku vedeti, da je 

pomembno, da se uči.  

zaupanje v šolo/šolske 

strokovne delavce 

znanje za ravnanje z otrokom 

Razgovor s pedagogom. (57) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Nasveti in spodbujanje, da bi se 

izboljšal učni uspeh mojega otroka.  

podpora staršem 

Boljše razumevanje v družini, 

skupno sodelovanje s 

partnerjem.  

izboljšanje družinskih odnosov 

Pogovor za srednjo šolo. (V59) 

sodelovanje s šolskimi strokovnih 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Razumevanje  s strani ŠSS.  

razumevanje šolskih strokovnih 

delavcev 

Podatke za nadaljnje šolanje 

otroka.  

informacije 

Sestanek z razredničarko za 

izboljšanje hčerkinega učnega 

uspeha. (V60) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Skupno reševanje, poslušanje. 

skupno reševanje težav 

aktivno poslušanje šolskega 

strokovnega delavca 

Zavedanje, kako pomemben je 

nadzor rednega učenja.  

znanje za ravnanje 

Šola za starše. (V67) 

aktivnosti za starše na temo težav 

učencev 

Teme, ki so me zelo zanimale, odprt 

dialog.  

aktualnost teme 

odprta komunikacija 

Znanje.  

znanje 

Pogovori na roditeljskih sestankih. 

(V69) 

roditeljski sestanki 

Reševanje problemov – da jih niso 

zanikali, ampak poskušali reševat.  

pripravljenost šolskih strokovnih 

delavcev rešiti težavo 

Nove nasvete, v smislu »več 

glav več ve«.  

znanje za ravnanje 

Sodelovanje s ŠSS zaradi učne 

pomoči. (V70) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Organizacija učne pomoči – kdo, kdaj, 

kako bomo mu pomagali. 

rešitev težave 

Več časa zase.  

razbremenitev staršev 

Udeležba na roditeljskih sestankih 

in govorilnih urah. (V74) 

roditeljski sestanki 

govorilne ure 

Razumevanje s strani šole.  

razumevanje šolskih strokovnih 

delavcev 

 

Informacije o dogajanju in 

stanju na šoli.  

informacije 

Govorilne ure. (V75) 

govorilne ure 

Da mi je razrednik vse odkrito povedal. 

odkrit pogovor 

Več o otroku, njegovem 

počutju v šoli... 

informacije 

Sobotni izlet (starši, razrednik, 

otroci). (V82) 

udeležba na izvenšolskih 

aktivnostih 

Veliko pogovora zunaj šole in bolj 

sproščeno je bilo vse skupaj.  

neformalni pogovori 

sproščeno vzdušje 

Spoznali smo se starši in 

otroci in učiteljica. 

boljše medsebojno 

spoznavanje in spoznavanje s 

strokovnimi delavci šole  

 

Oblikovanje razreda. (V85) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Upoštevanje želje, da so prijatelji 

skupaj v razredu.  

upoštevanje želja staršev 

Dobro počutje moje hčere v 

šoli.  

 

dobro počutje otrok v šoli 
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Primer dobrega sodelovanja s šolo Kaj mi je bilo všeč? Kaj sem s sodelovanjem 

pridobil/a? 

Sestanek v zvezi s cestnim 

prehodom brez oznake za 

prečkanje. (V86) 

sodelovanje s šolskimi delavci 

zaradi otrokovih težav, potreb 

Rešitev problema smo skupaj na Svetu 

staršev iskali s podporo šole.  

skupno reševanje težav  

Dobili smo prehod za pešce, 

znak za prečkanje ceste, kar 

pomeni, da so otroci na poti v 

šolo in iz nje lahko bolj varni.  

varnost otrok 

Priprava in izvedba šolskega 

časopisa. (V86) 

organizacija izvenšolskih aktivnosti 

Dobro sodelovanje z učiteljico in 

otroki, ki pišejo in rišejo.  

skupno delo 

 

Izredni roditeljski sestanki. (V86) 

roditeljski sestanki 

Imeli smo jih, kadar so nam otroci 

pripravili program in nam pokazali, kaj 

so se naučili in kaj vse so dosegli 

oziroma nam pripravili koncert ali 

gledališko igro. Torej to je pozitivna 

izkušnja, da se nam otroci tako 

predstavijo. 

priprava vsebine sestanka s strani 

otrok 

 

Sodelovanje z učitelji, ko so imeli 

moji otroci težave. (V87) 

sodelovanje s šolskimi delavci 

zaradi otrokovih težav, potreb 

Da so v mojih otrocih našli potenciale.  

govor o otroku iz perspektive moči 

Zaupanje v šolo. 

zaupanje v šolo/šolske delavce 

Piknik z razredom. (V92) 

udeležba na izvenšolskih 

aktivnostih 

Sproščenost.  

sproščeno vzdušje 

 

Neprimerno obnašanje mojega 

otroka med poukom. (V93) 

sodelovanje s šolskimi delavci 

zaradi otrokovih težav, potreb 

Odkrit pogovor o konkretnih dogodkih 

in skupno (z razredničarko) iskanje 

vzrokov in rešitev.  

odkrit pogovor 

skupno reševanje težav 

Otrokovo obnašanje se je 

popravilo.  

manj vedenjskih težav otroka 

Govorilne ure. (V95) 

govorilne ure 

Dobra, sproščena komunikacija z 

razrednikom, vse sem lahko vprašal. 

odprta komunikacija 

 

Končni izlet ali piknik otrok s starši 

in razredničarko. (V97) 

udeležba na izvenšolskih 

aktivnostih 

Sproščeno in bolj neformalno 

spoznavanje razredničarke in drugih 

staršev. 

sproščeno vzdušje 

neformalno medsebojno spoznavanje  

Hitrejši in bolj sproščen 

kontakt v primeru problemov. 

izboljšanje odnosa s šolskimi 

delavci  

Prihod mojega otroka v novo šolo. 

(V102) 

sodelovanje s šolskimi delavci 

zaradi otrokovih težav, potreb 

Vključitev mojega otroka v šolo, katero 

sedaj obiskuje. Zelo dobro vzajemno 

sodelovanje med mano in šolo in trud 

šole za dobro vključitev mojega otroka 

med sošolce.  

dobro medsebojno sodelovanje 

pripravljenost šolskih delavcev rešiti 

težavo 

Pridobila sva oba – zaupanje v 

šolo, otrok pa se v šoli zelo 

dobro počuti.  

zaupanje v šolo/šolske delavce 

dobro počutje otroka v šoli 

Pomoč pri učnih težavah otroka. 

(V103) 

sodelovanje s šolskimi delavci 

zaradi otrokovih težav, potreb 

Tvorno sodelovanje s ciljem izboljšati 

učni uspeh. 

sodelovanje v korist otroka 

Podporo in usmeritev.  

podpora staršem 

znanje za ravnanje 

Pogovor o vpisu na gimnazijo s 

svetovalno delavko. (V105) 

sodelovanje s šolskimi delavci 

zaradi otrokovih težav, potreb 

Nevsiljivost, poslušanje.  

aktivno poslušanje šolskega delavca 

nevsiljivost 

Dodatne informacije, podpora.  

informacije 

podpora staršem 

Ko so bile težave z učnim 

uspehom, pogovor, napotek v 

ustrezno ustanovo Svetovalni 

center za pomoč otrokom. (V110) 

Pogovor otrok-starši-šola. 

skupno reševanje težav 
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pridobil/a? 

sodelovanje s šolskimi delavci 

zaradi otrokovih težav, potreb 

  

Ko je moj otrok povzročal težave v 

šoli. (V117) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Ob težavi sem se usedla na pogovor z 

razredničarko in ravnateljico, 

dogovorili smo se za sodelovanje – 

dialog, poslušanje. 

skupno reševanje težav 

aktivno poslušanje šolskega 

strokovnega  delavca 

Boljši pogled na obnašanje 

mojega otroka v šoli.  

informacije 

Z ravnateljico glede statusa 

športnika mojega otroka. (V118) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci  

Lepo sva se zmenili, brez težav, 

poslušanje.  

aktivno poslušanje šolskega 

strokovnega delavca  

odprta komunikacija 

 

Zamenjava šole mojega otroka. 

(V121) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Da so se zanj zavzeli, sodelovanje, 

poslušanje.  

pripravljenost šolskih strokovnih 

delavcev rešiti težavo 

dobro medsebojno sodelovanje 

aktivno poslušanje šolskega delavca 

Otrok je na ta način bolje 

sprejel šolo.  

dobro počutje otroka v šoli 

Ker smo se preselili, je imel otrok 

težave z vključitvijo v razred. 

(V122) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Svetovalna delavka me je poklicala in 

pogovorili sva se, kako bi ta moment 

vsi najbolje premostili. skupno 

reševanje težav 

Z odprtim pogovorom z 

otrokom in s spremljanjem 

stanja v šoli se je vse kmalu 

uredilo.  

preprečitev/odprava 

nadaljnjih težav 

Neprimerno obnašanje mojega 

otroka. (V124) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Takojšnja telefonska komunikacija z 

razrednikom. Še isti dan smo vsi 

razčistili zadevo, otrok je videl, da gre 

zares. 

hitro reševanje težav 

učinkovito reševanje težav 

Dober odnos z otrokom in 

razrednikom.  

izboljšanje odnosa z otrokom 

izboljšanje odnosa s šolskim 

strokovnim delavcem 

Govorilne ure z razrednikom. 

(V125) 

govorilne ure 

Odkrit pogovor, razumevanje.  

odkrit pogovor 

razumevanje s strani šolskih strokovnih 

delavcev 

Pogled na otroka z druge 

strani, v času ko me ni zraven, 

v odnosu s sošolci, z novimi 

izzivi.  

drug pogled na otroka 

Daljša odsotnost – bolezen. (V126) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Razrednik je poskrbel za fotokopije 

zapiskov.  

pripravljenost šolskih delavcev rešiti 

težavo 

 

Nisem potrebovala časa za 

izposojo, pot v fotokopirnico 

in vrniti takoj otrokovemu 

sošolcu zapiske.  

razbremenitev staršev 

Moj otrok je imel težave v šoli. 

(V127) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Odkrit pogovor z razredničarko v 

dobro mojega otroka, o odnosih 

mojega otroka z ostalimi učenci.  

odkrit pogovor 

Bolje razumem mojega otroka 

in ga tudi lažje usmerjam.  

izboljšanje odnosa z otrokom 

znanje za ravnanje 

Težave z otrokovim uspehom. 

(V128) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Razredničarka in določene učiteljice so 

me opozorile na otrokove težave – še 

pravočasno in smo se skupaj 

dogovorili, kako naprej. 

pravočasno informiranje o otrokovi 

težavi 

skupno reševanje težav 

S skupnimi potezami smo 

otroku vrnili samozavest in s 

tem tudi popravili uspeh.  

dobro počutje otroka 

boljši učni uspeh otroka 

Nerazumevanje mojega otroka v 

razredu. (V129) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

Odločen nastop razrednika. 

odločnost šolskih strokovnih delavcev 

 

 

Zaupanje, da razrednik nekaj 

lahko naredi v zvezi z 

odpravljanjem nesoglasij v 

razredu, če le hoče. 
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pridobil/a? 

potreb  zaupanje v šolo/šolske 

strokovne delavce 

Priprave na šolski praznik ob 

obletnici šole, oblikovanje novega 

vzgojnega načrta, roditeljski 

sestanki. (V134) 

organizacija izvenšolskih aktivnosti 

oblikovanje vzgojnega načrta 

roditeljski sestanki 

Možnost sooblikovanja in doslednost 

pri izvajanju. 

možnost izražanja mnenj 

doslednost šolskih strokovnih  delavcev 

Razumevanje in vpogled v 

delovanje šole, dober odnos z 

učitelji in vodstvom šole. 

seznanjenost z delom šole 

boljši odnos s šolskimi 

strokovnimi delavci 

Učiteljev posluh za izvenšolska 

tekmovanja učenca. (V139) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

To, da učitelj učencu da čas, da predela 

snov in ga potem vpraša. 

pripravljenost šolskih strokovnih 

delavcev rešiti težavo 

 

Učenec rad hodi v šolo in 

obenem tekmuje v svojem 

športu. 

dobro počutje otroka v šoli  

Vse pohvale ŠSS. (V140) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Pomoč otroku v vseh ozirih, naredili so 

mu šolo bolj prijazno. 

pripravljenost šolskih strokovnih 

delavcev rešiti težavo 

skrb strokovnih delavcev šole za dobro 

počutje otroka v šoli 

Otrok je pridobil odločbo o 

usmerjanju in s tem boljši 

uspeh. 

boljši učni uspeh otroka 

S psihologinjo in socialno delavko. 

(V141) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Da sta se zavzeli za mojega otroka, 

držali obljubo in mu omogočili, da se 

je lahko kot »Neljubljančan« vpisal in 

vključil v to šolo.  

pripravljenost šolskih strokovnih 

delavcev rešiti težavo 

skrb strokovnih delavcev šole za dobro 

počutje otroka v šoli 

Taka podpora je dobro 

vplivala na mojega sina, kar je 

dobra popotnica za naprej.  

dobro počutje otroka 

Želeli smo določenega razrednika 

in šola je upoštevala želje staršev. 

(V142) 

sodelovanje s šolo zaradi želje po 

spremembi določenih zadev 

Brez težav sem lahko obrazložila 

ravnateljici, kaj in zakaj želimo starši 

in komunikacija je bila odlična.  

možnost izražanja mnenj 

odprta komunikacija 

Zelo dobro mnenje o 

ravnateljici, saj vem, da se 

tudi v bodoče lahko obrnem 

nanjo.  

zaupanje v šolo/šolske 

strokovne delavce 

Sodelovanje z razrednikom. (V147) 

sodelovanje s šolskimi delavci 

zaradi otrokovih težav, potreb 

Ko je prišlo do problema, je učiteljica 

obvestila vse starše, ki smo stopili 

skupaj in rešili problem.  

skupno reševanje težav  

Zaupanje v razrednika.  

zaupanje v šolo/šolske delavce 

Odprli so mi oči, da je moj otrok 

res »poseben« in me napotili na 

druge službe. (V148) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Razumevanje mene in mojega otroka, 

vzpodbuda, tolažba.  

razumevanje šolskih strokovnih  

delavcev 

podpora staršem 

Lažje šolanje otroka, odvzeli 

smo mi veliko skrbi.  

boljši učni uspeh otroka  

razbremenitev staršev 

Učiteljica MAT mi je razložila, kje 

ne gre mojemu otroku najbolje in 

kaj mora posebej vaditi. (V149) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Da je bila odkrita.  

odkrit pogovor 

Moj otrok je razumel snov in 

je imel boljšo oceno. 

boljši učni uspeh otroka 

Sestanek z ravnateljico glede 

razrednika. (V150) 

sodelovanje s šolo zaradi želje po 

spremembi določenih zadev 

Ravnateljica je sprejela predlog staršev 

za razrednika. 

Kljub temu, da razrednik ne uči celega 

razreda (diferenciacija) je ostal 

razrednik.  

upoštevanje mnenj staršev 

 

 

Moj otrok je imel razrednika, 

ki mu zaupa in ki mu lahko 

pomaga prebroditi težave.  

zaupanje v šolo/šolske 

strokovne delavce 

dobro počutje otroka v šoli 
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Primer dobrega sodelovanja s šolo Kaj mi je bilo všeč? Kaj sem s sodelovanjem 

pridobil/a? 

Posredovanje pri nasilnem vedenju 

enega od učencev nad sinom. 

(V155) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Hitro in učinkovito posredovanje, 

odkrit pogovor z vsemi udeleženimi.  

hitro reševanje težav 

učinkovito reševanje težav 

odkrit pogovor 

Poglobila sem zaupanje v 

šolo, otrok občutek varnosti 

(sporočilo, da nasilje ni 

sprejemljivo), še boljše 

sodelovanje s šolo. 

zaupanje v šolo/šolske 

strokovne delavce 

dobro počutje otroka v šoli 

boljše sodelovanje s šolo 

Sodelovanje z razrednim učiteljem 

zaradi slabega učnega uspeha 

mojega otroka. (V162) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Aktivno poslušanje, skupaj smo 

poskušali rešiti težavo.  

aktivno poslušanje učitelja 

skupno reševanje težav 

 

Otrok je pridobil boljši učni 

uspeh.  

boljši učni uspeh otroka 

Vpis v šolo. (163) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Sproščenost, izogibanje formalnostim.  

sproščenost 

neformalnost 

Lažji prehod iz vrtca v šolo.  

dobro počutje otroka 

Učiteljica je izrazila željo po 

razgovoru. (V165) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Odprt, sproščen pogovor in njena skrb, 

da bi otrok padel pod vpliv težavnih 

učencev.  

odkrit pogovor 

skrb strokovnih delavcev šole za dobro 

počutje otroka v šoli 

Informacije in postali smo 

pozorni na morebitne znake. 

informacije 

znanje za ravnanje 

Testiranje nadarjenosti učenca. 

(V169) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Osebni kontakt s šolsko pedagoginjo.  

osebni kontakt  

  

Obveščanje staršev v primeru 

problematike otroka. (V170) 

informiranje staršev v primeru 

otrokovih težav 

Da so me takoj obvestili, če se na šoli 

pojavili problemi in pripravljenost 

nekaterih učiteljev za reševanje 

problemov. (V170) 

pravočasno informiranje o otrokovih 

težavah 

pripravljenost šolskih strokovnih 

delavcev za reševanje težav  

To, da smo preprečili 

nadaljnje probleme.  

preprečitev/odprava 

nadaljnjih težav 

Organizacija individualnega 

programa za nadarjenega učenca. 

(V175) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Da so pokazali pripravljenost 

uravnavanja urnika, da so se ostali 

predmeti pokrili – ujeli med sabo v 

dveh razredih.  

pripravljenost šolskih strokovnih 

delavcev rešiti težavo 

Otrok je napredoval, ni 

ponavljal eno leto snovi, ki jo 

je že obvladal, ko je prišel v to 

šolo.  

boljši učni uspeh otroka 

Sodelovanje v primeru težav. 

(V183) 

informiranje staršev v primeru 

otrokovih težav 

Ko so bile težave, so me takoj 

obvestili.  

pravočasno informiranje o otrokovih 

težavah 

 

Zaupanje med mano in šolo.  

zaupanje v šolo/šolske 

strokovne delavce 

Nekateri učitelji so upoštevali 

posebnosti mojega otroka. (V186) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Razumevanje in spoštljiv odnos.  

razumevanje šolskih strokovnih 

delavcev 

spoštljiv odnos 

Bolj zaupam šoli.  

zaupanje v šolo/šolske 

strokovne delavce 

Težave hčerke z agresivno sošolko. 

(V187) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

Razredničarka je hitro odreagirala, 

sklicala sestanek z vpletenimi starši, 

problem je resen.  

hitro reševanje težav 

Pridobila je predvsem hči – 

težave hčerke so izvenele.  

preprečitev/odprava 

nadaljnjih težav 
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Primer dobrega sodelovanja s šolo Kaj mi je bilo všeč? Kaj sem s sodelovanjem 

pridobil/a? 

potreb skupno reševanje težav    

Prestavitev otroka v drug razred. 

(V189) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Razumevanje svetovalne službe.  

razumevanje s strani šolskih strokovnih 

delavcev 

Pridobil je otrok, lažje se je 

vživel v razred.  

dobro počutje otroka  

Vedno so bili učitelji pripravljeni 

na razlago o problemu mojega 

otroka. (V194) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Pripravljenost in odlično sodelovanje z 

razredničarko, ki je vedno pripravljena 

prisluhniti.  

pripravljenost za reševanje težav 

aktivno poslušanje šolskih strokovnih 

delavcev 

Ker so usmerjali mojega 

otroka na področjih, ki jih ni 

razumela, se je bolje počutila 

v razredu.   

dobro počutje otroka  

Ko so me poklicali v šolo zaradi 

težav mojega otroka. (V198) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Korekten odnos.  

spoštljiv odnos 

Pridobil je pa predvsem otrok, 

saj so težave izzvenele.  

preprečitev/odprava 

nadaljnjih težav 

Posluh za učne težave in 

organizacija pomoči. (V202) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Pomoč pri učenju.  

skrb za otroka 

Otroke je največ pridobil – 

uspeh.  

boljši učni uspeh otroka 

Razgovor z razredničarko in 

psihologinjo v zvezi s težavami 

mojega otroka. (V203) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Prisluhnili sta mi, mi posvetili 

pozornost, tako meni kot mojemu 

otroku.  

aktivno poslušanje šolskih strokovnih 

delavcev 

Zadovoljstvo, ker sta se obe 

osebi potrudili za otroka.  

zadovoljstvo 

Sestanek za otroka, ki ima status 

športnika. (V204) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Odprta in dobra komunikacija z 

ravnateljico, pomočnico ravnateljice in 

učiteljico športne vzgoje.  

odprta komunikacija 

Končno malo boljše 

upoštevanje statusa 

perspektivnega športnika in s 

tem je bil otrok zelo 

zadovoljen. 

dobro počutje otroka v šoli 

Dnevi odprtih vrat. (V205) 

udeležba na izvenšolskih 

aktivnostih 

Priložnost, da obiščem in vidim 

prostore, učenčeve izdelke, neformalni 

pogovor z učitelji in starši.  

seznanjenost z delom učencev v šoli  

neformalni pogovori s šolskimi 

strokovnimidelavci in starši  

 

Pridobiš oziroma ustvariš si 

sliko o delu šole, na različnih 

nivojih, spoznaš učitelje in 

druge starše... 

seznanjenost z delom šole 

boljše medsebojno 

spoznavanje in spoznavanje s 

strokovnimi  delavci šole  

Dogovarjanje o odsotnosti in 

opravljanju šolskih obveznosti ob 

daljši športni odsotnosti otroka. 

(V206) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Fleksibilnost šole, sodelovalnost 

razredničarke, doslednost pri izvajanju 

dogovora, učinkovitost dogovarjanja. 

Rešili smo nastali »problem« brez 

nepotrebnega kompliciranja.  

fleksibilnost 

pripravljenost šolskih strokovnih 

delavcev rešiti težavo 

upoštevanje dogovorov 

učinkovita rešitev težav  

Zaupanje v delo šole.  

zaupanje v šolo/šolske 

strokovne delavce 

Z delavci šole zaradi naglušnosti 

mojega otroka. (V208) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Dobra komunikacija, pripravljenost na 

sodelovanje in prilagoditev otroku.   

odprta komunikacija 

pripravljenost šolskih strokovnih 

delavcev rešiti težavo 

 

Prilagoditev glede na omejene 

zmožnosti (naglušnost) in 

otrok je bolj zadovoljen. 

(V208) 

dobro počutje otroka v šoli 
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Primer dobrega sodelovanja s šolo Kaj mi je bilo všeč? Kaj sem s sodelovanjem 

pridobil/a? 

Mojemu sinu so na taboru ukradli 

smuči. (V209) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Takoj smo našli z razredničarko skupni 

jezik pri reševanju problema.  

skupno reševanje težav 

Občutek, da je otrok z njimi v 

dobrih in odgovornih rokah.  

zaupanje v šolo/šolske 

strokovne delavce  

Sodelovanje z razredničarko, ki je 

jasno povedala, da se je znašla v 

težavah, za katere ne vidi rešitve (v 

razredu niso sprejeli dečka druge 

narodnosti in jezika). (V210) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Priznanje, da so težave, iskanje pomoči 

oziroma idej pri nas starših.  

priznavanje problema 

skupno iskanje rešitev  

Starši smo se med seboj 

povezali in hkrati z 

razredničarko.  

večja povezanost s šolo 

 

Sodelovanje z razredničarko, ko so 

bile težave. (V212) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Učiteljica je stroga, vendar vedno 

spoštljiva in korektna, zelo pogosto 

skupno razmišljanje o reševanju 

problemov.  

spoštljiv odnos 

skupno reševanje težav  

Zaupanje do razredničarke. 

zaupanje v šolo/šolske 

strokovne delavce 

 
Vprašanje 10b: Primer sodelovanja staršev s šolo, s katerim starši niso bili zadovoljni 
 

Primer sodelovanja s šolo, s 

katerim nisem bil zadovoljen/a 

Kaj mi ni bilo všeč? 

 

Kaj bi moralo biti drugače, da 

bi nadaljeval/a s 

sodelovanjem? 

Neizpolnjevanje delovnih 

obveznosti hišnika. (V2) 

sodelovanje s šolo zaradi želje po 

spremembi določenih zadev 

Kljub opozorilom ni uredilo 

izpolnjevanje delovnih obveznosti 

hišnika.  

neupoštevanje predlogov staršev 

Da bi se začelo nekaj 

premikati v tej smeri, ne vem, 

ali takojšnje disciplinsko  

ukrepanje proti omenjeni 

osebi itd.  

pripravljenost rešiti težave 

Nesprejemanje dečka v 2. razredu, 

ki ga otroci stalno šikanirajo, da je 

drugačen. (V5) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Vodstvo šole se ne zoperstavi temu. 

nepripravljenost šole za reševanje 

težav  

Skupno iskanje rešitev.  

skupno reševanje težav 

Slabo izvedena delitev otrok iz 

dveh v tri razrede. (V12) 

sodelovanje s šolo zaradi želje po 

spremembi določenih zadev 

Očitno osebno motivirano oblikovanje 

razreda s problematičnimi učenci in 

zaradi tega ni upoštevalo naših 

predlogov.  

neupoštevanje predlogov staršev 

Skupaj z nami (starši) 

oblikovanje razreda.  

skupno reševanje težav 

Sodelovanje z ravnateljico zaradi 

otrokovih težav. (V13) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

 Ravnateljica ima napačno 

percepcijo vodenja šole in 

menim, da bi jo bilo potrebno 

že zdavnaj zamenjati, saj ni 

kos nalogi, ki ji je zaupana.  

menjava šolskih strokovnih  

delavcev 

Niso opozorili na neredno 

prihajanje k pouku. (V15) 

ne-informiranje staršev o otrokovih 

težavah 

Da se težava ni reševala takoj, ko se je 

pojavila, pač pa se je predstavila šele 

na govorilnih urah.  

nesprotno reševanje težave  

Morali bi me poklicati po 

telefonu.  

pravočasno informiranje 

glede otrokovih težav  

Z učiteljico in svetovalno delavko, 

ker so bile težave v razredu. (V17) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav,  

Slabo so zastavili reševanje 

»nediscipline« v razredu. (V17) 

neučinkovito reševanje težav 

 

Morda bi kazalo, da bi se šola 

povezala npr. s škofijsko 

gimnazijo, kjer nedisciplino in 

ostale težave rešujejo uspešno  
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Primer sodelovanja s šolo, s 

katerim nisem bil zadovoljen/a 

Kaj mi ni bilo všeč? 

 
Kaj bi moralo biti drugače, da 

bi nadaljeval/a s 

sodelovanjem? 

potreb  in so zgled urejene šole in 

tako pokazala vsaj 

pripravljenost, da nekaj 

končno naredi.  

pripravljenost rešiti težave 

Delitev dveh razredov v tri. (V22) 

sodelovanje s šolo zaradi želje po 

spremembi določenih zadev 

Prvotno delitve niso izpeljali na osnovi 

strokovnih kriterijev, pač pa glede na 

vplivnost staršev: zato je poskus delitve 

propadel. Izvedli so jo šele naslednje 

leto, tokrat z upoštevanjem strokovnih 

kriterijev.  

razlikovanje med starši 

Otroke bi lahko že 1 leto prej 

razdelili na tri razrede, kar bi 

omogočilo lažje delo učiteljem 

in manj disciplinskih težav že 

eno leto prej.  

hitrejše reševanje težav  

Ko smo na roditeljskem sestanku 

se pogovarjali glede težav v 

razredu. (V25) 

roditeljski sestanki 

Primeri pozitivne kritike na sestanku 

niso bili sprejeti kot želja po izboljšavi. 

Učitelj je izvajal »mobing« nad učenci 

zaradi kritike.  

nesprejemanje pozitivne kritike staršev 

mobing učitelja nad učenci 

Pogovori in kresanje mnenj 

med starši in učitelji mora 

ostati samo med njimi in se ne 

sme prenašati na učence.  

nerazumevanje med starši in 

šolskimi strokovnimi delavci 

se ne sme prenašati na učence 

Roditeljski sestanki. (V32) 

roditeljski sestanki 

Skoraj vedno se dnevi in ure 

roditeljskih sestankov prekrivajo pri 

vsaj dveh otrocih (če jih je v družini 

več). Tudi po urgiranju se to še vedno 

dogaja – le enkrat so uspeli prestaviti.  

prekrivanje terminov sestankov 

neupoštevanje predlogov staršev 

Da bi šola upoštevala naše 

predloge.  

upoštevanje predlogov staršev 

  Več sproščenosti med starši in 

učitelji, ko se pojavijo kakšne 

težave. (V33) 

več sproščenosti v odnosu med 

starši in šolskimi strokovnimi 

delavci 

Ko starši predlagamo metodo 

reševanja nekega problema, 

naletimo na »gluha« ušesa. (V38) 

sodelovanje s šolo zaradi želje po 

spremembi določenih zadev 

Ni partnerske enakovrednosti, saj nas 

sploh ne upoštevajo.  

neupoštevanje predlogov staršev 

Več fleksibilnosti pri 

razumevanju pogleda staršev.  

več fleksibilnosti s strani šole 

Pri pripravi vzgojnega načrta. 

(V39) 

sodelovanje pri oblikovanju 

vzgojnega načrta 

Šola nas staršev ni takoj sprejela k 

sodelovanju, šele ko smo »zatežili«. 

neupoštevanje predlogov staršev 

Pri pripravi načrta smo potem 

lahko le sodelovali.  

možnost sodelovanja  

Reševanje konflikta v razredu. 

(V43) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Nemoč šolskega osebja pri 

posredovanju v konfliktu med otroci. 

neučinkovito reševanje težav 

Da bi si res prizadevali za 

reševanje problema in več 

truda vložili v delo na šolski 

klimi. Pa tudi več pogovora s 

starši, ne le dva, tri, kot da so s 

tem vse rešili. 

pripravljenost rešiti težave 

delo na izboljšanju šolske 

klime 

več pogovorov s starši  

Enostranski pretep, ravnateljica pa 

je trdila, da sta za pretep vedno 

potrebna dva. (V44) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb  

Ravnateljica ni bila iskrena.  

neiskrenost šolskih strokovnih delavcev 

Enakost vseh, ne da se 

nekatere ščiti.  

enakost do vseh učencev 
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Primer sodelovanja s šolo, s 

katerim nisem bil zadovoljen/a 

Kaj mi ni bilo všeč? 

 
Kaj bi moralo biti drugače, da 

bi nadaljeval/a s 

sodelovanjem? 

Z učiteljico, ko je imel otrok učne 

težave, ki je z mano govorila eno, 

naredila drugo. (V50) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Njen odnos do učencev, ker se samo 

dere in vpije in jih tudi zmerja, 

namesto, da bi jim razložila, če kaj ne 

vedo. Ko prideš do nje, se zna tudi 

zlagati in grdo govori čez učence. Je 

neprimerna! 

neiskrenost šolskih strokovnih delavcev  

neprimerno govorjenje šolskih 

strokovnih delavcev o učencih 

Odkritost učiteljev (nekaterih). 

In več naj razlagajo učencem, 

ne pa da starši zraven še 

enkrat delamo osnovno šolo.  

odkritost šolskih strokovnih 

delavcev 

razbremenitev staršev 

Reševanje določenega problema 

mojega otroka, ki ga sploh ne 

rešujejo. (V53) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb  

Izpostavitev določenega problema, na 

katerega pa v šoli niso odreagirali 

oziroma pustijo, da se stvari »uredijo 

same od sebe«.  

nepripravljenost šole za reševanje 

težav  

 

Pogovor z učiteljico, ki je vso 

krivdo za težave v razredu zvalila 

le na mojega otroka. (V54) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Valjenje krivde na enega otroka za vse 

težave. En otrok ni kriv za vse težave, 

ki se pojavijo na šoli.  

neučinkovito reševanje težav 

Več pogovora z mano, ne le 

enkrat in so si mislili, da so 

vse razrešili. 

več pogovorov s starši 

Nasilje nad otrokom. (V55) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Reakcija ravnateljice, ker je bilo 

izvedeno nasilje nad otrokom, rekla je, 

da se ne da nič storiti, ker nasilnega 

otroka podpirajo starši in jim niso kos. 

neučinkovito reševanje težav 

Boljše razumevanje reševanja 

nasilja in s tem posledično bi 

lahko rešili problem.  

učinkovitejše reševanje težav 

Sestanek z razredničarko za učni 

uspeh mojega otroka. (V63) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Niso v šoli dovolj aktivni, ne naredijo 

dovolj.  

neučinkovito reševanje težav 

 

Zamenjava učitelja. (V70) 

sodelovanje s šolo zaradi želje po 

spremembi določenih zadev 

Predolgo odločanje o tem, ali imamo 

starši prav ali ne.  

počasno reševanje težav 

 

Govorilne ure. (V75) 

govorilne ure 

Ker na govorilnih urah samo kritizirajo 

mojega otroka.  

kritiziranje otroka 

 

Sodelovanje z nekaterimi 

učiteljicami, ko je imel otrok 

težave.  (V78) 

sodelovanje s šolo zaradi želje po 

spremembi določenih zadev  

Ker tovarišice mislijo, da imajo samo 

one prav. Ker se izgovarjajo, da morajo 

spraševati in otrok manjka en teden in 

je vseeno vprašan, ker je njegov datum.  

neupoštevanje mnenj staršev 

nefleksibilnost šolskih strokovnih 

delavcev 

Več fleksibilnosti.  

več fleksibilnosti s strani šole 

Sodelovanje z učiteljico. (V86) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

V preteklih letih kljub pogovoru z 

učiteljico nisva rešili problematike 

odnosa med njo in hčerko. Najina 

mnenja so se zelo razlikovala. 

neučinkovito reševanje težav 

Bolj aktiven pristop k 

reševanju problema, da bi mi 

kdaj tudi prisluhnila ne le 

vztrajala pri svojem. 

učinkovitejše reševanje težav 

upoštevanje mnenj staršev 

Roditeljski sestanki. (V88) 

roditeljski sestanki 

Priviligirano obravnavanje vedno istih 

posameznikov. (V88) 

razlikovanje med otroki 

Enakovreden odnos do vseh.  

enakost do vseh učencev 

 

Ob ločitvi sem opozorila 

razredničarko. (V89) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav,  

Ni javila, da ima otrok težave v šoli, 

bila je nezainteresirana za otroka, kljub 

temu, da je vedela, za kaj se gre. 

neinformiranje staršev o otrokovih  

Razredničarka naj bi bila 

»druga mati«! Torej, da bi bila 

zainteresirana, da se stvari 

razrešijo.  
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Primer sodelovanja s šolo, s 

katerim nisem bil zadovoljen/a 

Kaj mi ni bilo všeč? 

 

 

Kaj bi moralo biti drugače, da 

bi nadaljeval/a s 

sodelovanjem? 

potreb težavah  

nepripravljenost šole za reševanje 

težav 

pripravljenost rešiti težave 

Otrok, ki bi moral biti s statusom 

»otrok s posebnimi potrebami.« 

(V93) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Zanikanje problema s strani vodstva 

šole (status je dobil konec 3. razreda na 

pritisk staršev) 

zanikanje otrokovih težav 

Posluh vodstva, ureditev 

razmer v razredu in s tem 

vzpostavitev enotnih pravic za 

vse učence (otroku je bilo 

dovoljeno – brez statusa – vse, 

sprehajanje po razredu ipd.) 

učinkovitejše reševanje težav  

Nasilje in nedisciplina v razredu. 

(V97) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Šola ni želela, da starši sodelujemo pri 

reševanju problemov. Predstavniku v 

Svetu staršev, ki smo ga starši soglasno 

pooblastili za kontakt so preko 

njegovega otroka poslali pismo, da naj 

se starši ne vmešavamo v 

problematiko, ki jo bo šola sama 

reševala.  

nepripravljenost šole za reševanje 

težav skupaj s starši 

Šola bi morala starše na 

njihovo željo, ki so jo izrazili 

preko predstavnika staršev 

povabiti na izredni roditeljski 

sestanek in nam omogočiti, da 

skupaj iščemo rešitve.  

skupno reševanje težav  

Nadarjeni otroci in delo z njimi, 

reševanje konfliktov v razredu, 

pravila sedežnega reda. (V111) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Nisem dobila odgovorov na moja 

vprašanja. 

nepripravljenost šole za reševanje 

težav 

Da bi se šola odzvala na moja 

vprašanja, bila pripravljena 

nekaj naredit, ne pa zgolj 

čakat, kaj bo.  

večja odzivnost šole 

pripravljenost rešiti težave 

  Odprava občutka ogroženosti 

učiteljev v stikih s starši. 

(V113) 

odprava občutka ogroženosti 

učiteljev v stikih s starši 

Klic učiteljice. (V121) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

 

Na začetku leta me je klicala učiteljica 

po mobitelu, da otrok nič ne zna 

(čeprav je imel vseskozi oceno 4). 

Ukazala mi je, kako naj delam z 

otrokom.   

kritiziranje otroka 

neprimeren odnos šolskih strokovnih 

delavcev do staršev 

 

Posluh in odprtost s strani 

šole, da bi me povabila vsaj na 

pogovor in bi se tam skupaj o 

tem pogovorile.  

skupno reševanje težav 

Sodelovanje z eno učiteljico. 

(V122) 

sodelovanje s šolskimi 

strokovnimidelavci zaradi 

otrokovih težav, potreb 

 

Učiteljica je javno izpostavila mojega 

otroka. Povedala je stvari, ki niso bile 

ravno primerne.  

javno govorjenje šolskih strokovnih 

delavcev o zasebnih zadevah 

Da bi mi drugič to povedala 

raje na štiri oči in ne kar 

govorila vse povprek o 

zadevah, ki so bile zasebne.  

bolj spoštljiv odnos do staršev  

Govorilne ure. (V126) 

govorilne ure 

V splošnem učitelji otrok ne pohvalijo 

radi. Otroci so veseli, nasmejani, 

klepetavi. Znajo pa jih kritizirat.  

kritiziranje otrok 

Včasih se mi zdi, da učitelji 

niso v procesu razvoja otrok v 

koraku z njihovo mladostjo. 

Potrebujejo izobraževanja v 

tem smislu. Želela bi si več 

pohvale za otroke in tako bi 

tudi lažje sodelovala s šolo, 

saj bi slišala še kaj dobrega o 

mojem otroku.  

pogled na otroka iz 

perspektive moči 
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Primer sodelovanja s šolo, s 

katerim nisem bil zadovoljen/a 

Kaj mi ni bilo všeč? 

 
Kaj bi moralo biti drugače, da 

bi nadaljeval/a s 

sodelovanjem? 

Ko je moj otrok bil še na razredni 

stopnji, sodelovanje z razrednikom. 

(V128)  

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

 

Učitelj je preveč dela (učenja in 

domačih nalog) prelagal na starše.  

prelaganje šolskega dela na starše 

Sodelovanja zaradi tega nismo 

prekinili, vendar pa za boljše 

sodelovanje pričakujem 

obojestransko sodelovanje – 

da se nekaj naredi tudi v šoli, 

ne le, to boste pa doma 

naredili. 

delitev šolskega dela med 

domom in šolo 

Zahtevnost posameznih učiteljev. 

(V129) 

sodelovanje s šolo zaradi želje po 

spremembi določenih zadev 

Monolog, vztrajanje pri svojem.  

vztrajanje šolskih strokovnih delavcev 

na lastnih stališčih  

Da bi se lahko enkrat usedli in 

skupaj pogovorili o tem.  

skupno reševanje težav 

Od 1. razreda naprej razreda niso 

dali skupaj (učenci se sploh niso 

družili med seboj). (V131) 

sodelovanje s šolo zaradi želje po 

spremembi določenih zadev 

To, da so ga s svojimi ukrepi še bolj 

razdružili in niso upoštevali mnenja 

staršev.  

neučinkovito reševanje težav 

neupoštevanje mnenj staršev 

Da bi nas poslušali in bolj 

delali na klimi šole. 

upoštevanje mnenj staršev 

izboljšanje šolske klime 

Letošnja anketa o oblikovanju 

vzgojnega programa. (V136) 

sodelovanje pri oblikovanju 

vzgojnega načrta  

V anketi so bila vprašanja sestavljena 

tako, da po mojem mnenju ne morejo 

dati relevantnih rezultatov. Ne moremo 

si predstavljati, da kdo na podlagi take 

ankete pridobi kakršnekoli podatke za 

analizo ali izboljšavo stanja. 

nezadovoljstvo s pristopom šole k 

oblikovanju vzgojnega načrta 

Drugačen pristop – da bi nas 

na začetku že povabili k 

sodelovanju, še preden so dali 

to anketo ven. 

možnost sodelovanja  

Sestanek z učiteljem, ker ima moj 

otrok status športnika. (V139) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi  

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Neposluh učitelja za izvenšolska 

tekmovanja učenca. Da je učitelj takoj 

preveril učenčevo znanje, ni me hotel 

poslušati pri prošnji, da bi učenec ne 

bil takoj naslednji dan vprašan.  

neupoštevanje mnenj staršev 

Da ima učitelj več posluha za 

otrokove potrebe, da učencu 

ne usahne volja do učenja.  

pripravljenost rešiti težave 

Sestanek z ravnateljico zaradi 

slabega učnega uspeha mojega 

otroka. (V140) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

 

Zahteva, da otrok opusti treninge plesa 

zaradi učnega uspeha. Ravnatelj ni 

hotel upoštevati mnenja Svetovalnega 

centra za pomoč otrokom in 

mladostnikom.  

postavljanje zahtev s strani šole 

Bili smo vztrajni in smo 

vseeno se trudili sodelovati s 

šolo. Več posluha, da si otrok 

res želi plesati, ker če je volja 

se da vse rešit, samo pri nas je  

šola ni pokazala ravno veliko.  

pripravljenost rešiti težave 

Organizacija programov (recimo 

smučanje) ali razne dejavnosti. 

(V141)  

organizacija izvenšolskih aktivnosti   

Delajo se šablonsko in »neživljenjsko.« 

Ne upoštevajo naših mnenj. 

neupoštevanje mnenj staršev  

Malo več fleksibilnosti, 

sprememb... 

več fleksibilnosti 

pripravljenost na spremembe 

Sestanek z ravnateljico zaradi 

uvajanje novega reda v jedilnici. 

(V144) 

sodelovanje s šolo zaradi želje po 

spremembi določenih zadev 

Odziv ravnateljice na pripombe v zvezi 

z novim redom je bil, da se je odzvala 

zelo obrambno, kot da jo napadamo, mi 

smo pa le hoteli podati svoje mnenje.  

obrambni položaj šolskih strokovnih 

delavcev 

Da bi ravnateljica upoštevala 

naša mnenja, ne pa vzela to 

kot grožnjo.  

upoštevanje mnenj staršev 

Sodelovanje s šolo zaradi vpisa v 

srednjo šolo. (V148) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb  

Nisem razumela vpisnih postopkov za 

srednjo šolo, premalo pogovorov na to 

temo, bolj smo bili prepuščeni sami 

sebi. 

nepripravljenost šole za reševanje 

težav 

  

 

Več pogovorov, informacije o 

raznih možnostih nadaljnega 

šolanja.  

več pogovorov s starši 

boljše podajanje informacij  
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Primer sodelovanja s šolo, s 

katerim nisem bil zadovoljen/a 

Kaj mi ni bilo všeč? 

 
Kaj bi moralo biti drugače, da 

bi nadaljeval/a s 

sodelovanjem? 

Problematičen razrednik, ki ni 

obvladal položaja. (V150) 

sodelovanje s šolo zaradi želje po 

spremembi določenih zadev 

Nemogoč je bil kakršenkoli dogovor, 

dokler se niso stvari začele reševati na 

višji ravni. 

neučinkovito reševanje težav 

Dialog in ne monolog med 

razrednikom in starši. 

upoštevanje mnenj staršev 

Prenašanje govoric med učitelji. 

(V155) 

prenašanje govoric med šolskimi 

strokovnimi delavci  

Neresnično navajanje mojih besed. 

sprevračanje besed 

Odkrit pogovor.  

odkrit pogovor 

Ko smo dali kritike za odločitev ali 

smo za valeto v Festivalni dvorani 

ali ne. (159)  

organizacija izvenšolske aktivnosti   

Da niso sklicali sestanka, da bi se 

skupaj pogovorili o tako zahtevnem 

projektu kot je organizirati valeto. 

Lahko bi bila v šoli ali kje drugje 

ceneje in isto dobra.  

enostransko odločanje šolskih 

strokovnih delavcev 

Da ne določijo že vnaprej 

kako bo, ampak s 

sodelovanjem staršev – 

poslušati starše.  

skupno iskanje rešitev 

Netransparentna menjava modela 

diferenciacije pouka. (V163) 

sodelovanje s šolo zaradi želje po 

spremembi določenih zadev 

Neupoštevanje staršev. 

neupoštevanje mnenj staršev 

Menjati vodstvo šole, ker 

mislijo, da imajo vedno prav. 

Da bi upoštevali naša mnenja, 

ne le da so naredili en kratek 

sestanek na to temo, kjer so 

nam predstavili, kako so si oni 

zamislili stvari in to je bilo 

vse. 

menjava šolskih strokovnih 

delavcev 

upoštevanje predlogov staršev 

Sestanek, ker ima moj otrok 

disleksijo. (V165) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb  

Povedali so mi, da posebne pomoči ne 

morem pričakovati, ker je veliko težjih 

primerov.  

nepripravljenost šole za reševanje 

težav 

Dialog, poslušanje tudi moje 

strani, saj sem vedno jaz tista, 

ki moram opozarjati učitelje 

na težavo, ki jo ima otrok, da 

temu primerno ravnajo. 

pripravljenost rešiti težave 

upoštevanje mnenj staršev 

Problematika težkih torb. (V169) 

sodelovanje s šolo zaradi želje po 

spremembi določenih zadev 

 

 

 

 

Odgovor učiteljice oziroma ravnateljice 

je bil, da imajo učenci tudi zato težke 

torbe, ker je noter veliko »nešolskih« 

stvari, ki jih učenci nosijo v šolo. 

nepripravljenost šole za reševanje 

težav 

 

Učitelji jasna navodila 

učencem, kaj potrebujejo v 

šoli in kaj lahko pustijo doma, 

v tem primeru pa bi si želela 

bolj konstruktivnega 

pogovora, ne da smo s tem 

odgovorom zaključili.  

učinkovitejše reševanje težav 

Roditeljski sestanki. (V170) 

roditeljski sestanki 

Neupoštevanje staršev in njihovega 

mnenja in nezmožnost reševanja 

konfliktov. 

neupoštevanje mnenj staršev 

neučinkovito reševanje težav  

To, da bi strokovni delavci 

znali prisluhniti staršem.  

pripravljenost rešiti težave 

Obravnavanje primera nasilja. 

(V175) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Po mojem mnenju je bilo obravnavanje 

tega primera nasilja s strani svetovalne 

službe in vodstva šole minimaliziran, 

zato sem jim obljubila, da bom 

naslednjič poklicala policijo, saj je isti 

otrok večkrat fizično obračunaval z 

mojim, mu grozil, da ga bo ubil - ga 

enkrat stiskal za vrat. 

zanikanje problema 

Mislim, da se mora skupno 

sodelovati, upoštevati tudi moj 

predlog, če se pokaže razlog 

za to, brez kakršnihkoli 

razlogov, saj gre za dobro 

otroka vendar.  

upoštevanje mnenj staršev 

skupno reševanje težav 

 

Govorilne ure. (V179) 

govorilne ure 

Kljub trudu pri določenem predmetu, 

učenke niso nikoli pohvalili –  

Da bi jo pohvalili.  

pogled na otroka iz  
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Primer sodelovanja s šolo, s 

katerim nisem bil zadovoljen/a 

Kaj mi ni bilo všeč? 

 

 

Kaj bi moralo biti drugače, da 

bi nadaljeval/a s 

sodelovanjem? 

 pomembni so sami rezultati, točke, 

tekmovalnost... (V179) 

kritiziranje otroka 

perspektive moči 

Roditeljski sestanki. (V179) 

roditeljski sestanki 

Ker se na njih vedno znova govori 

samo o napakah otrok.  

kritiziranje otrok 

Več pohvale otrokom. 

pogled na otroka iz 

perspektive moči 

 V šoli mi ni všeč, da se delajo razlike 

med otroki. (V183) 

razlikovanje med otroki  

Npr. če ima otrok teto v šoli, 

da se njegovo znanje 

obravnava isto kot drugi otroci 

in ne da je ta otrok najboljši in 

da lahko popravlja oceno jutri, 

drugi otroci pa ne morejo 

(privilegij).  

enakost do vseh učencev 

Neupoštevanje prošenj več staršev 

za uvedbo vegetarijanskega 

jedilnika. (V186) 

sodelovanje s šolo zaradi želje po 

spremembi določenih zadev 

100% obljuba s strani gospe, ki se je 

ukvarjala s šolsko prehrano za uvedbo 

vegetarijanskega jedilnika, vendar 

takrat in še dve leti ni izpolnila obljube.  

neupoštevanje mnenj staršev 

Marsikaj – upoštevanje mnenj, 

ne zgolj objube, ampak 

uresničevanje le-teh... 

upoštevanje mnenj staršev 

upoštevanje dogovorov s 

strani šole 

Ignoriranje problema nasilja, 

čeprav smo na roditeljskih 

sestankih skoz opozarjali na to. 

(V198) 

sodelovanje s šolo zaradi želje po 

spremembi določenih zadev 

Ignoriranje.  

zanikanje problema 

Vsaj pripravljenost poslušati 

in pogovor z otrokom s strani 

šole o konkretnem primeru.   

pripravljenost rešiti težave 

 

Šola povabi otroke, da sodelujejo 

pri šolskih predstavah. (V201) 

udeležba otrok na šolski aktivnosti  

Šolsko predstavo predstavi v tujini. 

Otroci pridejo domov pozno zvečer in 

naslednji dan so vprašani kljub 

zagotovilom vodstva šole, da tega ne 

bo, da bodo opravičeni.  

neupoštevanje dogovora s strani šole 

Zakaj naj potem starši 

spodbujamo otroke, da 

zastopajo šolo?!? Da se držijo 

dogovora. 

upoštevanje dogovorov s 

strani šole 

Problem z učiteljem, ki to ne bi 

smel biti. (V204) 

sodelovanje s šolo zaradi želje po 

spremembi določenih zadev 

Še vedno na šoli, nasilen do nekaterih 

otrok.  

neučinkovito reševanje težav 

To, da bi šola bila pripravljena 

kaj narediti v zvezi s tem, ne 

da si le zatiska oči.  

pripravljenost rešiti težave 

Problemi s prehrano. (V207) 

sodelovanje s šolo zaradi želje po 

spremembi določenih zadev 

 

Nismo mogli doseči, da bi otroci imeli 

dva ali tri različne ponudbe za malico. 

Ena od ponudb bi bila za vegetarijance. 

neupoštevanje mnenj staršev 

Zamenjati vodstvo šole. Ne 

glede na to, koliko različnih 

predlogov je bilo izraženih s  

strani staršev, se na šoli ni 

hotelo (niso pokazali volje) 

spremeniti, prilagoditi.  

menjava šolskih strokovnih 

delavcev 

pripravljenost rešiti težave 

Moj sin je doživel fizično nasilje s 

strani enega učitelja. (V210) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Nihče se mu za to ni opravičil, 

zatiskajo oči.  

zanikanje problema 

Odprt pogovor, upoštevanje, 

poslušanje, mene in sina.  

odprt pogovor 

upoštevanje mnenj staršev 

 Neprijazen odnos učiteljev, vratarja, 

razdvajanje otrok po nacionalnosti, 

izobrazbi staršev ipd. (V211) 

neprijazen odnos šolskih strokovnih 

delavcev do staršev 

razlikovanje med otroki  

 

Spoštovanje, da smo tudi mi 

ljudje! Ne pa da delajo razlike.  

spoštovanje kulturnih, 

socialnih in narodnostnih 

razlik 
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Primer sodelovanja s šolo, s 

katerim nisem bil zadovoljen/a 

Kaj mi ni bilo všeč? 

 

 

Kaj bi moralo biti drugače, da 

bi nadaljeval/a s 

sodelovanjem? 

Sestanek z ravnateljico zaradi 

psinega ukora razredničarke  

mojemu otroku. (V212) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Ni mi bilo všeč, ker mi je med ostalimi 

tudi ravnateljica svetovala naj to 

podpišem (ukor), čeprav moj otrok ni 

ničesar zakrivil niti naredil, da bi dobil 

ukor (porivanje in kreganje s sošolcem 

ni bil razlog ta ukor posebej še, ker 

učiteljev ni bilo zraven, da bi to 

preprečili). 

vsiljevanje mnenja staršem 

Ravnateljica bi morala 

reagirati drugače (npr. ne 

spodbujati neumnosti 

razredničarke, ker ima ta 

predsodke), ampak me 

povabiti na pogovor in da bi 

se vsi skupaj pomenili.  

skupno reševanje težav 

Sodelovanje s šolo, ko so bile 

težave v razredu, ki ga obiskuje 

moj otrok. (V213) 

sodelovanje s šolskimi strokovnimi 

delavci zaradi otrokovih težav, 

potreb 

Ko so bile v razredu težave in ni bilo 

sodelovanja svetovalne službe. Kot da 

težave ni, nepripravljenost prisluhniti 

težavi, nesodelovanje.  

zanikanje problema 

Vključiti svetovalno službo v 

proces iskanja rešitve.  

vključitev ŠSS v iskanju rešitev 

Roditeljski sestanki. (V214) 

roditeljski sestanki 

Ne glede na opozorila so jih sklicali ob 

sredah, ko imajo vse javne službe in 

uradi itd. Delovni čas do 17 ure.  

neustrezen časovni termin  

neupoštevanje mnenj staršev  

Upoštevati pripombe staršev, 

čeprav so nekatere videti 

banalne. 

upoštevanje mnenj staršev  

 

 

II. ANALIZA INTERVJUJEV S ŠOLSKIMI SVETOVALNIMI DELAVKAMI 

 
INTERVJU SVETOVALNA DELAVKA 1 

Naše osnovno področje bom rekla, pomoč učencem. Jaz bom tako 

rekla, pomoč zelo na splošno. (s1) 

…jaz sem polovičko, ostalo sem učiteljica Državljanske vzgoje… 

(s1)  

…in nudim še učno pomoč učencem Romom. (s1)                                                                                                        

 

V osnovi vsekakor je naše delo v prvi vrsti namenjeno učencem, ob 

tem pa vsekakor potem tudi pomoč tako staršem… (s1) 

…kot učiteljem… (s1)  

…in vodstvu. (s1)  

 

Dejansko smo ena pink ponk žogca med vsemi akterji. (s1)  

... vsekakor je to delo z učenci… (s1)  

…ampak področje dela je čisto odvisno ne, od težav otroka…(s1)  

 

…in od obdobja… (s1) 

 

…zdej ali je to težave, ki se recimo dogajajo doma, bom rekla, to so 

take zelo dolgotrajne težave, dejansko če tako pogledaš se lahko 

vlečejo celo šolsko leto, pa nekega groznega efekta ni. (s1) 

Učne težave so, ampak učne težave bom rekla se z nekim sprotnim 

delom, kontinuiranim, je to kratkočasna zadeva, gre hitro skozi, a ne, 

ampak vseeno ti vzame čas. (s1) 

Potem so raznorazne akcije, ki tudi kar trajajo. (s1)  

Npr. zdej se okrog poklicne orientacije bom rekla malo bolj 

ukvarjam. Pomeni tri mesece zelo aktivnega dela, da vso generacijo 

devetošolcev spraviš skozi razgovore… (s1) 

…vse njihove starše, to kar traja, ne. Kjer pa so kakršnekoli dileme, 

dvomi ali mogoče kakšna zdravstvena indikacija, pa ja. S tri četrt 

starši, no, bom rekla, imamo razgovore. (s1) 

Ja, jaz sem na začetku šolskega leta prisotna na dveh roditeljskih 

sestankih in takrat jih vljudno povabim… (s1)  

- delo z učenci: pomoč učencem  

 

- drugo: poučevanje Državljanske 

vzgoje 
- učenje in poučevanje: učna pomoč 

učencem Romom 
- delo s starši: pomoč staršem 

 

- delo z učitelji: pomoč učiteljem 

- delo z vodstvom: sodelovanje z 

vodstvom 

- povezovalec med vsemi akterji 

- največ časa: delo z učenci  

- področje dela odvisno od učenčevih 

težav  

- področje dela odvisno od 

posameznega obdobja 

- delo z učenci: socialno-ekonomske 

stiske otrok 

 

- delo z učenci: učne težave učencev 

 

 

- drugo: akcije 

- delo z učenci: poklicna orientacija: 

individualni razgovori z učenci 

 

- delo s starši: poklicna orientacija: 

individualni razgovori s starši  

 

- način vključevanja ŠSS v 

sodelovanje s starši: prisotnost na 
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…da jaz sem v času individualnih in skupnih govorilnih ur tudi jaz 

tukaj, torej in dopoldne in popoldne imam čas namenjen za starše in 

takrat jih povabim, da lahko pridejo. (s1) 

…potem čisto specifično so te socialne pomoči oziroma različne 

oblike subvencioniranja, recimo šolska prehrana je ena izmed takih. 

To pomeni, da moraš ti na začetku šolskega leta starše telefonsko, 

pisno ali preko interneta obvestit o možnostih določenih pomoči, 

potem jim dat točne vloge, jih obvestit, kakšno dokumentacijo sploh 

potrebujejo… (s1) 

…in potem tudi jih povabiš na razgovor oziroma ko ti prinesejo, 

pogledaš skupaj z njimi in potem še povratno informacijo jim daš, a 

ne. (s1)  

Zdej Šola za starše so ena taka specifična zadeva. V zadnjih letih je 

drastičen upad prisotnosti na teh Šolah za starše.(s1) 

Skupaj s kolegico sva bile vrsto let, zdej težko rečem, reciva 15 let 

nazaj, mi smo imeli vedno v sklopu roditeljskih sestankov tudi 

predavanja za starše. Najprej smo sami organizirali različne stvari, 

npr. 1. razred je imel v zvezi z učenjem, 2. razred v zvezi z 

različnimi, s postavljanjem meja, skratka imeli smo organizirano za 

vsak razred določeno temo, recimo predmetna je bila potem vezana 

že na nasilje, odvisnosti od drog in tako naprej. (s1)  

Jaz sem v tem času tudi se spomnim sama organizirala eno tako 

skupinico za starše, ko smo se dobivali na 14 dni in se pogovarjali o 

določeni temi. Zelo je bilo obiskano, zaželeno, fino smo se imeli. (s1) 

Ne morem reči, da zadeva ni kvalitetna, predavatelji so v redu, 

vendar z leti so Šole za starše izgubile svoj čar. Starše zdaj ne dobiš 

na predavanja, pa kljub temu, da so to bila predavanja z delavnico, z 

aktivno udeležbo staršev, starši so se nehali odzivat, to ni več, bom 

rekla, aktualno. (s1)  

Imamo pa še vedno mi svoja predavanja, recimo mi imamo v 

februarju je ta mesec, ki ga imamo namenjenega za drugi roditeljski 

sestanek in navadno učitelji takrat se odločijo za kakšno predavanje, 

oni posredujejo predlog... (s1)  

... in potem svetovalna služba poišče predavatelja ali pa sama vskoči, 

to je zdaj čisto odvisno, kakšna je potreba na razred oziroma 

problematika. Vsekakor smo, v glavnem je svetovalna služba tista, ki 

organizira ta predavanja. (s1) 

Zdej to je odvisno od šole, ne, jaz mislim, da ne, ker jaz delam na 

preventivi, ne na kurativi. Moja osnovna naloga je preventiva. 

Moram pohvaliti svoje kolege, da nam zelo hitro posredujejo 

določene informacije in ponavadi zelo hitro pokličemo starše. Jaz 

nimam tega občutka, da bi mi klicali starše takrat, ko je alarmantno, 

ker je takrat že prepozno. (s1) 

Je pa res, da starši v večini nimajo uvida, kaj pravzaprav ŠSS vse 

počne. Si upam reči, da nimajo takega uvida. (s1) 

Ne vidim ga kot dodatno delo… (s1) 

 
  
In dejansko jaz recimo, velikokrat imamo to možnost, da dobimo 

kakšna sredstva, recimo jaz z Rotary Clubom sodelujem in dobimo 

določeno količino denarja in potem pač te starše obvestim, da imamo 

možnost, ne, ampak se ustrašijo. In prav vidiš starše na drugi strani 

telefona, kaj, kaj mi bo zdaj povedala, kaj se je zgodilo z njihovim 

otrokom. (s1)   

Imaš posameznike, ki pač težko pridejo v šolo, zaradi nekih osebnih 

zamer… (s1)  

…ali ne vem, pač se ne počutijo dobro. (s1) 

 

roditeljskih sestankih v zvezi s 

poklicno orientacijo 

- način…: razgovori s starši v zvezi s 

poklicno orientacijo 

 

- način…: telefonsko, pisno ali 

elektronsko obveščanje staršev glede 

možnosti subvencioniranja 

 

 

 

- razgovori s starši glede 

subvencioniranja 

 

- Šola za starše: nizka udeležba 

staršev 

- primeri dobre prakse: organizacija 

predavanj za starše glede na potrebe 

posameznega razreda v okviru 

roditeljskih sestankov  

 

 

 

- primeri dobre prakse: pogovorna 

skupina za starše 

 

- Šola za starše: nezanimanje staršev 

za predavanja v okviru Šole za starše 

 

 

 

- primeri dobre prakse: predavanja 

za starše v okviru roditeljskih 

sestankov  

 

- način…: organizacija ali izvedba 

predavanja 

 

 

- nestrinjanje svetovalne delavke, da s 

starši sodelujejo le v »alarmantnih« 

primerih 

 

 

 

- neseznanjenost staršev o širokem 

področju dela ŠSS  

- nestrinjanje svetovalne delavke o 

doživljanju sodelovanja s starši kot 

»dodatno delo«  

- strah staršev pred ŠSS 

 

 

 

 

 

- ovire: osebne zamere 

 

- ovire: občutek nelagodja ob stiku s 

šolo 
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Največ težav je pa mogoče pri učencih, ki imajo recimo kakšne hujše 

vedenjske težave in starši nimajo več vpliva na otroka, torej so brez 

moči, se mi zdi, no, da takrat imaš pa največ nekak odpora in ja, ovir, 

ja, za to sodelovanje. (s1) 

Lani smo imeli eno takšno hujšo generacijo, devetošolcev, kjer je 

bilo sodelovanje s starši, res bom rekla, težavno. Predvsem pa v tem, 

da krivdo so videli v drugih, nikoli niso priznali ti starši, da je njihov 

otrok nekaj sprožil, nekaj naredil, vedno je bilo, kaj pa vsi ostali. 

Treba je bilo, ne vem, dokazovat, kaj njihov otrok je naredil oziroma 

zaščitit druge, skratka, taka nehvaležna vloga in takrat se mi je zdelo 

največ težav. (s1) 

Ne, naša šola je tako multikulturalna, če bi bili na šoli, bom rekla 

tako, samo Slovenci, bi jo lahko že zdavnaj zaprli. Mi imamo 

praktično res vse narodnosti in učitelji lahko rečem, da so res izredni 

tolerantni, strpni, pomagajo in jezik mislim, da ne bi smel biti ovira. 

(s1) 

Bom rekla, res je, imamo razno razne tabore, ampak vsi tisti, ki 

praktično potrebujejo pomoč, v večini jo dobijo, imamo to možnost 

obročnega odplačevanja, zdej res je problem nakup delovnih 

zvezkov, šolskih učbenikov, to je za starše zalogaj in določeni si pač 

ne morejo, težko plačajo. Ampak vse nekak prek nekih sponzorjev 

poskušamo uredit. (s1) 

Jaz osebno ne vidim, da bi bili slabše situirani starši  diskriminirani, 

ali kako bi človek temu rekel, jaz tega občutka nimam. (s1) 

 

Drugače pa kar se roditeljskih sestankov oziroma predavanj tiče, smo 

ponavadi na željo staršev oblikovali. Recimo, jaz sem, ko sem še 

sama organizirala te sestanke, smo dali celotni šoli, vsem staršem 

seznam določenih tem, kaj bi oni radi poslušali. Mi smo potem zbrali 

odgovore in ponudili samo tiste, ki so res dosegle največje število 

glasov. Recimo, droge, nasilje, to je bilo vedno tako in, ampak prišlo 

je le nekaj staršev. To hočem reči, da kljub temu, da si ponudil nek 

sklop nekih zanimivih tem, odziva potem ni bilo ne, v taki meri, v 

kolikšni je bilo za pričakovat. (s1)    

Kar se pa tiče nerazumevanja z učitelji, se pa strinjam, da to zna biti 

ovira, ker starši potem niti nimajo neke motivacije za sodelovanje. Ni 

neke medsebojne privlačnosti, ali kako naj to poimenujem. (s1)   

Bom rekla, oblika nekega, kot reče Gabi, soustvarjanja. Skupaj 

vsekakor zmoremo več in so efekti boljši. Meni osebno se zdi prav, 

da pravzaprav oboji sodelujemo, ker smo lahko še boljši in učitelj pač 

pozna otroka iz enega vidika, starši iz drugega vidika in če skupaj 

stopimo, jaz mislim, da je tisti rezultat res lahko najbolj optimalen. 

Brez tega sigurno ne moreš biti uspešen. (s1)  

Recimo izredno dobra stvar, ki se mi je zdejle porodila je bilo 

sodelovanje s starši in učitelji na podružnični šoli, kjer so imeli, 

mislim, da so babice, kaj so že imeli, neke recepte so si izmenjavali, 

pekli so, in družili so se, skratka so pristopili in starši in učiteljice in 

so se potem zelo lepo in fino imeli. (s1) 

Potem, različni dnevi šole, ko recimo na določeno temo, če je to 

recimo eko, pristopijo tudi starši in skupaj z učenci recimo čistijo 

okolico, zasadijo drevesa, presajajo rože, skratka naredijo nekaj tudi 

za našo okolico. (s1) 

Ja, zdejle tako, to je zelo odvisno, kako se razrednik oz. razred 

razume s starši oziroma kakšna je sploh, bom rekla temu, medsebojna 

privlačnost. (s1) 

In če imaš ti starše, ki so zelo, ki zelo radi hodijo v hribe, recimo 

večina, je skor fino, da tudi razrednik se potrudi in organizira enkrat 

eno tako aktivnost, da skupaj gredo na en tak pohod. In sigurno je 

potem v očeh staršev en tak plus. (s1) 

Zelo uspešni so ob koncu šolskega leta, taki skupni pikniki. To zdaj 

- ovire: nemoč staršev v primeru 

hujših vedenjskih težav otroka  

 

 

- ovire: zaščitniški starši 

 

 

 

 

 

 

- nestrinjanje svetovalne delavke s 

tem, da je narodna pripadnost staršev 

ovira za sodelovanje s šolo  

 

 

- pomoč šole staršem s slabšim 

materialnim stanjem 

 

 

 

 

- nestrinjanje svetovalne delavke s 

tem, da je slabši materialni položaj 

staršev ovira za sodelovanje s šolo 

- nestrinjanje svetovalne delavke s 

tem, da so nezanimive teme 

roditeljskih sestankov in predavanj 

ovira za sodelovanje s šolo 

 

 

 

 

 

- strinjanje svetovalne delavke s tem, 

da je nerazumevanje z učitelji ovira 

za sodelovanje s šolo 

- pomen partnerstva: soustvarjanje 

želenih izidov 

 

 

 

 

- primeri dobre prakse PS med 

domom in šolo: druženje staršev, 

otrok in učiteljev ob preizkušanju 

starih receptov (neformalne oblike)  

 

- primeri dobre prakse PS med 

domom in šolo: dnevi šole 

(neformalne oblike)  

 

- način dela: razumevanje med 

razrednikom in starši 

 

- način dela: prilagajanje aktivnosti 

interesom staršev 

 

 

- primeri dobre prakse PS med 
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že kar nekaj let učiteljice pač izvajajo. Da pač na en tak prijeten način 

zaključijo šolsko leto, ali grejo npr. mogoče je to čisto en tak klasičen 

piknik, ali recimo lani je šel razrednik 9. razreda z njimi na Brod, tam 

so se vozili s temi čolni, s kajaki, starši, on učenci, in potem so imeli 

še en tak piknik, ne. In so se imeli fino, ne. (s1) 

Ena stvar pri nas, ki s strani učiteljev ni šla skozi, je e-redovalnica. 

Verjetno je to ena od stvari, ki jo bomo morali počasi naredit, saj nas 

bo čas drugače po domače povedano povozil. (s1) 

Pri nas so, kaj jaz vem, mogoče polovica učiteljev se je odločila, da 

recimo določene informacije ali pa vprašanja posreduje tudi po 

elektronski pošti. To je zdej odvisno od človeka do človeka, ampak 

potreba pa je. In se bo treba, da se tudi tisti, ki niso dovolj podkovani, 

se bodo morali opremiti. Čeprav niso naklonjeni vsem tem 

računalniškim zadevam, bo moral čas to še prinesti, vsekakor se 

potrebe kažejo. (s1) 

Midve imava srečo, da sva dve, ampak še obedve komaj včasih 

»sfolgava«. Tako, da v šolah, kjer je ena sama, je v taki obliki, kot je 

to vse skupaj lepo zapisano v smernicah, nemogoče. Ker dejansko 

imaš preveč različnih področjih, kjer moraš biti strokovno podkovan, 

v skladu z vso zakonodajo in je težko, ne. (s1) 

Recimo sodelovali smo v mreži šol, tema je bila nasilje, jaz sem bila 

aktivni član te mreže in smo pripravili delavnico za učitelje, kjer je 

pač v zvezi z nasiljem tudi sodelovanje s starši. (s1)  

Ja, imamo recimo na aktivih otroke s posebnimi potrebami, 

pogovore, kako delati z učenci oziroma z njihovimi starši, kaj je 

potrebno. (s1)   

 

Se pravi, vedno jih povabimo na razgovor, povemo svoje mnenje, 

kako mi vidimo, potem pa naj se sami odločijo. (s1) 

 

 

 

Ja, v glavnem na Svetu staršev… Ja, se kar povezujejo, večina 

staršev iz Sveta staršev aktivno sodeluje v svojih matičnih oddelkih, 

sicer ne vsi, ampak večina pa ja. (s1)  

…ali pa tudi na roditeljskih. (s1) 

 

 

 

So, ja taki primeri, ko se starši preveč vtikujejo. (s1) 

 

 

Ja, recimo predvsem primeri ocenjevanja. (s1) 

Ja, pa vsako leto je potrebno v zvezi z organizacijo pouka, torej, ali 

bo nivojski pouk ali bodo heterogene skupine itn. (s1) 

Jaz mislim, da je za vse starše izredno pomembno, da vejo, kaj se z 

njihovim otrokom sploh dogaja. Da je prav, da so obveščeni, če se 

začnejo recimo kakšne slabe ocene dogajat, in tako dalje. (s1) 

Zdej jaz ne vem, če res v taki obliki razrednik ukrepa, ne, mislim, da 

ne pokliče, ampak jaz mislim, da bi se dalo tu še kaj narediti. Se pa 

zgodi, včasih. Ampak so pa učitelji, ki dejansko pokličejo in povedo, 

da so težave. Je pa res, učitelji so si tudi različni. (s1)  

Jaz lahko rečem, da v večini gre za tak fair-play odnos, odprt odnos, 

odprta komunikacija. (s1)  

Večinoma so tudi starši taki, mogoče le na začetku, ko me še ne 

poznajo, so bolj zadržani, saj včasih še vedno imamo v glavi, da k 

svetovalni službi je bilo treba, če si kaj hudega naredil. (s1)  

… socialna problematika… (s1)  

 

…poklicna orientacija… (s1) 

domom in šolo: skupni pikniki ob 

zaključku šolskega leta (neformalne 

oblike)  

 

 

 - predlogi za izboljšanje - oblike 

sodelovanja: vzpostavitev e-

redovalnice 

- predlogi za izboljšanje - oblike 

sodelovanja: elektronska 

komunikacija s starši 

 

 

 

 

- sistemske ovire: pomanjkanje kadra 

za široko področje dela ŠSS 

 

 

 

- prispevek ŠSS k boljšemu PS s 

starši: organizacija različnih 

aktivnosti 

- prispevek ŠSS k boljšemu PS s 

starši: pogovori z učitelji na aktivih o 

sodelovanju s starši otrok s posebnimi 

potrebami    

- vključevanje staršev v odločitve, ki 

se tičejo njihovih otrok: predstavitev 

situacije staršem iz zornega kota šole 

na razgovoru – odgovornost za 

odločitev prepuščena staršem 

- vključevanje staršev v odločitve, ki 

se tičejo šole: upoštevanje predlogov 

staršev iz Sveta staršev 

- vključevanje staršev v odločitve, ki 

se tičejo šole: upoštevanje predlogov 

staršev podanih na roditeljskih 

sestankih 

- strinjanje svetovalne delavke, da se 

nekateri starši preveč vtikujejo v 

odločitve, ki niso v njihovi domeni 

- vrste odločitev: ocenjevanje 

- vrste odločitev: organizacija pouka 

 

- informiranje staršev: pomen 

dobrega obveščanja staršev 

 

- informiranje staršev: premalo 

obveščanja staršev s strani učiteljev v 

primeru otrokovih težav 

 

- odprta komunikacija 
 

- zadržanost staršev ob prvem stiku s 

ŠSS zaradi stigme ŠSS  

- primeri, ko se starši obrnejo na ŠSS: 

socialni problemi družine 

 

- primeri, ko se starši obrnejo na ŠSS: 
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…potem so učne težave, ugotovijo, da so slabši rezultati…(s1)  

 

… potem kakšna družinska problematika, ko eden od staršev sam 

pove, da je nekaj narobe, potem ob razvezah, to tudi zraven sodi, ne. 

(s1) 

Potem tudi ob kakšnih konfliktih z vrstniki. (s1) 

 

Ja, kar pogosto, ko se kaj od tega pojavi. (s1)  

Jaz, ko razgovor začnem, ponavadi začnem s tem prijetnejšim delom. 

To pomeni, sploh če otroka poznaš, ga še učim velikokrat, predmetno 

stopnjo, začnem s tem in se mi zdi, da se lažje da gradit odnos s 

starši. (s1) 

Sama sicer poskušam individualno razrednikom razložiti, kako naj bi 

potekal pogovor, da povejo tut kaj fajnega o otroku, ker le tako bodo 

pridobili starše, ker pomembno je, da se starš z razrednikom dobro 

šteka, ker če je konflikt z razrednikom, potem so šele težave. (s1)  

8 – to je en tak prav dober uspeh, ki že meji navzgor. Mislim, da se 

trudimo in da zelo veliko sodelujemo. (s1)  

Učitelje bi dala na prvo mesto, mislim, da so učitelji tisti, ki lahko 

največ pripomorejo, imajo največ vpliva na to. Zdej vodstvo daje 

samo smernice, ni tisto, ki bi bilo ključno, ne. Starše na drugo mesto, 

svetovalno na tretje, vodstvo pa na zadnje, četrto mesto. (s1) 

poklicna orientacija 

- primeri, ko se starši obrnejo na ŠSS: 

učne težave otroka 

- primeri, ko se starši obrnejo na ŠSS: 

družinski problemi 

 

- primeri, ko se starši obrnejo na ŠSS: 

konflikti z vrstniki 
- pogosto v primeru težav 

- prispevek ŠSS k delu iz perspektive 

moči s starši: pomen poudarjanja 

otrokovih močnih področij v 

razgovoru s starši 

- prispevek ŠSS k delu iz perspektive 

moči s starši: individualni pogovori z 

učitelji   

 

- ocena odnosa: 8 - trud šole za dobro 

sodelovanje s starši 

- odgovornost za vzpostavljanje 

partnerskega odnosa s starši: učitelji - 

starši - ŠSS – ravnatelj 

 

 

INTERVJU SVETOVALNA DELAVKA 2 

Ja, v bistvu je pri meni, primarno je nekak pomoč učiteljem... (s2) 

...in otrokom. Jaz sem naravnana bolj na tiste otroke, ki doma 

nimajo pomoči… (s2) 

…in zato ker imam potem tudi pomoč prostovoljcev, da 

organiziram. (s2) 

Torej to se mi zdi, da je primarno, čeprav ni čisto, ker je odvisno 

od obdobja. (s2)  

Če imam jaz recimo vpis šolskih novincev zdejle, jaz sicer imam 

za otroka pomoč enkrat na teden, ampak nimam pa toliko časa, da 

bi se prav posebej posvetila. (s2) 

In isto je strah tudi starše, če jih pokličem na razgovor – ja, kaj je 

pa z mojim otrokom sedaj narobe. (s2) 

Ja, za pomoč učiteljem… (s2)  

 

… in učna pomoč učencem, kot sem že rekla. (s2)  

 

In potem se tudi dogovorimo, pri tistih najtežjih primerih, ko tudi 

staršem ne zaupam, da bodo kaj naredili, se potem tu dogovorimo 

za redna 14-dnevna srečanja. In pride mama ali oče ali oba skupaj 

in otrok, kadar je tako, in sem jaz in sem učitelj, s tem, da učitelj ni 

vedno zraven, jaz pa sem vedno zraven, ker se je potrebno 

organizirat. To v primerih, ko ima otrok učne ali vedenjske težave. 

(s2)  

OK, potem preko interneta… (s2) 

…razgovori, ko prinašajo prošnje za subvencioniranje… (s2) 

 

…pa da sodelujem pri organizaciji kakih predavanj za starše še z 

drugimi na šoli. (s2)  

Ja, res je, pogosto, prepogosto se to zgodi…(s1) 

 

 

Ne, jaz sem tukaj zato, da jim pomagam, ne namesto njih ampak da 

jim utiram pot, kako lahko pomagajo svojemu otroku, če ima otrok 

kakšne težave recimo. (s2)  

- delo z učitelji: pomoč učiteljem  

- delo z učenci: učenje in poučevanje: 

učna pomoč učencem 

- organizacija prostovoljcev za učno 

pomoč učencem  

- področje dela vezano na posamezno 

obdobje 

- organizacija vpisa in vpis v šolo 

 

 

- strah staršev pred ŠSS  

 

- največ časa: delo z učitelji: pomoč 

učiteljem 

- največ časa: delo z učenci: učna pomoč 

učencem 

- način vključevanja ŠSS v sodelovanje s 

starši: kontinuirana srečanja s starši, 

učencem in učiteljem v primeru težjih 

učnih ali vedenjskih težav otroka  

 

 

 

- način…: preko interneta 

- način…: razgovori s starši glede 

subvencioniranja  

- način…: organizacija predavanj za 

starše 

-strinjanje svetovalne delavke, da s 

starši sodelujejo le v »alarmantnih« 

primerih 

- nestrinjanje svetovalne delavke o 

doživljanju sodelovanja s starši kot 

»dodatno delo« 
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…maksimalno kar se da sodelujem, moram pa reči, da si pa včasih 

obupan, ker bi rad malo več prevzel, pa ne moreš, tudi zaradi vseh 

drugih obveznosti. (s2) 

Oni sami očitno nimajo tega v svoji zavesti. (s2)  

 

…ker jaz sem mnoga leta sodelovala pri organizaciji Šole za starše. 

(s2) 

Mi smo bili v projektu MOL-a in po tistem, ko nismo bili več, nam 

je ostalo še nekaj denarja in smo ustanovili en tak Odbor, da bi tudi 

starši vplivali, kaj bi oni želeli. (s2) 

Zdej naši starši si zelo želijo delavnic, skupaj starši in učitelji. Da 

so na srečanjih prisotni tudi učitelji. In ko smo imeli letos 

delavnico, ki so jo organizirali starši sami, oziroma dva starša, ki 

se tudi sama ukvarjata s terapijo, in ko so bili tudi učitelji 

podaljšanega bivanja in razredničarka pa še nekateri drugi zraven, 

so izražali starši veliko zadovoljstvo. Tako da starši si ne želijo 

več, vsaj na naši šoli, da bi bilo samo zanje, ampak skupaj, zanje in 

za učitelje. (s2) 

Mogoče bi zdaj bil spet čas, da damo spet to vprašanje, vsako prvo 

jesen, kaj si želijo. Je pa res, da so od oddelka do oddelka zelo 

različne težave, nekje so medosebni odnosi, nekje nekaj drugega. 

In to je potrebno upoštevat. (s2)  

Samo trikrat v vseh teh 20 letih je bilo v Šoli za starše po 30 

staršev, ostalo pa... (s2) 

In bi moral že razrednik, ki pelje od 6. do 9. razreda otroke, bi 

moral nekako na začetku dat poudarek tudi staršem, glejte tukaj 

smo končali lansko leto, kaj si želite v tem letu nadaljevat. In tu 

starši morajo čutit, ne da jaz stojim za tem kot svetovalna delavka, 

ampak da za tem stoji razrednik in učitelji in bodo prišli. (s2) 

Tako da te nezanimive teme znajo kar biti ovira, vsekakor. (s2) 

 

 

 

Drugo pa je, da mnogokrat rečemo ali pa rečejo starši, da tisti, ki bi 

morali, jih pa ni. Mi smo imeli tudi to prakso, da smo tiste, ko smo 

menili, da bi morali povabili, ampak staršem je nerodno. Nerodno 

jim je, da bi pred drugimi starši spregovorili o svoji bolečini. Jaz 

sem se s tem soočala, pa sem rekla, pa sej je lahko čisto majhna 

skupinica in pogledaš, kaj bi pa oni potrebovali in se njihovemu 

nivoju prilagodiš. In so določeni starši kljub temu spregovorili, 

ampak zelo malo je takih. (s2) 

Je pa res, če pogledam, kaj je starše na ta predavanja, ko sem prejle 

govorila, pritegnilo, je bilo prav to, da je problematika bila 

aplicirana na njihov razred in da so bili zraven učitelji. Ker samo 

delavnica, da so samo starši, čeprav se učijo eden od drugega, 

ampak to ni to. Večina si želi soočenja z učitelji in konkretne 

primere, s katerimi se srečujejo eni in drugi. (s2) 

Potem, kar se tiče nerazumevanja z učitelji, tu sem lahko zelo 

kratka, to vsekakor je ovira za starše in mislim, da bi se morali naši 

učitelji tega bolj zavedat. (s2)  

Zdej kar se tiče socialno-ekonomskega položaja, ja, kot sem že 

prejle rekla, da tisti iz nižjega težko, ne pridejo radi zraven, sploh 

če ima otrok težave, ker se bojijo, da bi bili izzvani in bi se 

sramotili pred unimi. To še ni čisto prebito, je sicer veliko bolj, a 

tukaj so še predsodki, so še zadržki pri starših. (s2)  

Da bi imela refleksijo, ne samo z otroki in prostovoljci, ampak bi 

imela tudi s starši in morali bi biti vključeni tudi učitelji. Tu bi 

počasi načenjali različne teme in ko bi si pridobila zaupanje teh 

staršev v skupini, bi lahko ponudila kaj več. (s2) 

To pomeni zelo aktivno vlogo staršev, mislim, vseh ne, torej 

- ovire: preobremenjenost ŠSS  

 

 

- ovire: nepripravljenost staršev za 

sodelovanje 

- Šola za starše: ŠSS kot organizator 

Šole za starše 

- primeri dobre prakse: Odbor staršev 

za organizacijo predavanj 

 

- primeri dobre prakse: predavanja za 

starše in učitelje skupaj 

 

 

 

 

 

 

- pomen vpliva staršev na vsebino 

predavanj 

 

 

- Šola za starše: nizka udeležba staršev 

 

- razrednik kot pobudnik predavanj za 

starše 

 

 

 

- strinjanje svetovalne delavke s tem, da 

so nezanimive teme roditeljskih 

sestankov in predavanj ovira za 

sodelovanje s šolo 

- primer dobre prakse: pogovor v 

manjših skupinah za starše, ki težje 

sodelujejo s šolo  

 

 

 

 

 

- primer dobre prakse: predavanja za 

učitelje in starše skupaj (osredotočena 

na konkretne potrebe posameznega 

razreda)  

 

 

- strinjanje svetovalne delavke s tem, da 

je nerazumevanje z učitelji ovira za 

sodelovanje s šolo 

- odgovornost za nesodelovanje staršev s 

slabšim socialnoekonomskim položajem 

je na strani staršev 

 

 

- organizacija pogovorne skupine za 

učitelje in starše s slabšim 

socialnoekonomskim položajem 

 

- pomen partnerstva: aktivna vloga vseh 
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učitelja in drugih, ampak tudi starša, da res tisto, kar si zadamo za 

cilj naših srečanj, res tudi izvede. (s2)  

Ja, ta predavanja, ki sem ji prej omenjala… (s2)  

 

 

 

 

…pa ko smo ustanovili Ustanovni odbor staršev in naredili tudi 

anketo med starši, kaj si oni želijo. (s2) 

 

 

Ampak na eni strani imamo starše z visoko izobrazbo, ki hočejo 

veliko od nas in hočejo strokovnjake, na drugi strani bi pa rabili za 

tisto peščico 20 staršev, da imam jaz ali pa kolegica, da se neko 

zaupanje ustvari, da bi oni potem mogoče bolj prihajali in se lažje 

soočali z določenimi stvarmi. (s2) 

Potem se mi pa zdi, da so vse take stvari, ko mi rečemo, da bomo 

redno spremljali, zdaj imamo npr. en primer enega otroka, ko ima 

zdejle 6 negativnih ocen, ko se v družini niso držali dogovora tako 

kot smo se dogovorili lansko šolsko leto in bomo zdejle se dobivali 

na 14 dni razrednik, starši, otrok in jaz. In redno spremljanje, zato 

ker vemo, da so potenciali, da bi lahko, ampak če mi ne bomo 

spremljali, ne bo. (s2) 

Ja, skupina, ki je delala vzgojni načrt, smo predlagali teme 

učiteljem, ki bi jih v okviru razreda vodili, z otroci. Iz tega bi 

lahko, če bi to res delali, oni itak oddajajo poročila in analize, bi 

lahko bila to naloga svetovalne službe, da potem pogleda, kaj so po 

razredih imeli, in potem mogoče iz tega izhajamo, s kakšnim 

načrtom, da v naslednjem letu starše vprašamo, če je to tisto, kar bi 

oni želeli slišati. Recimo za 7., 8., 9 eno stvar, za 4., 5., 6 spet eno 

drugo, za razredno stopnjo pa spet neka tretja zadeva. Medve s 

psihologinjo sva tudi naredile izbor predlaganih tem, kaj bi bilo 

dobro, da v razredu naredijo, ampak potem nismo izvedele, kaj od 

tega so res naredili. Včasih nekaj ponudimo, ampak potem 

ostanemo na pol poti. (s2)   

Predvsem pa moramo učitelje bombardirat s tem… (s2) 

 

 

Pa koliko knjig sem prebrala, kakšna vabila so vse možna, kako 

pridobit starše, da niso neke floskule, ampak to, kar ti dejansko 

čutiš, da je to v obliki spomladanske rožice, če je to spomladi ali v 

obliki nekih misli, ne oni želijo univerzalno vabilo. Učitelji želijo 

neke smernice, osnutke, o čem bodo oni recimo spregovorili na 

roditeljskem sestanku. In na tem področju nisem dala še vsega od 

sebe. Pa lahko bi jim napisala, bodite inovativni, jim pripravila 

material iz knjig, ki sem jih prebrala. (s2) 

Zato se mi najprej sedaj učimo, da smo najprej mi strpni drug do 

drugega, da ne kričimo drug na drugega, da sem jaz drugačna od 

tebe, ampak v nekih stvareh pa moramo skupaj priti. To je v okviru 

tega izobraževanja medkulturni dialog. (s2) 

Se spomnim, kako je ena ravnateljica na enem seminarju povedala 

primer, kako je, ker je imela veliko albanskih otrok, dosegla to, da 

so starši za božič ali neki praznik pripravili svoje kulinarične 

dobrote in jih prinesli v šolo in prav tako slovenski starši in so 

potem poskušali drug od drugega. To je zame partnersko 

sodelovanje, ki pa seveda zahteva zelo veliko enega truda 

vloženega. (s2)  

Oni mislijo, da en ko nekaj drugače pripravi, zdej bomo morali pa 

vsi, tega se bojijo. Jaz jih vedno spodbujam k temu, da je to fajn, 

če včasih pripravijo kakšno drugo obliko vabila, ali pa npr. da na 

akterjev 

 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: predavanja za starše in učitelje 

skupaj (osredotočena na konkretne 

potrebe posameznega razreda) - 

(formalne oblike) 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: Odbor staršev za organizacijo 

predavanj (formalne oblike) 

 

- razlike med starši glede na izobrazbo 

 

 

 

 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: kontinuirana srečanja učenca, 

staršev, razrednika in svetovalne 

delavke v primeru učnih težav otroka 

(formalne oblike)  

 

 

- predlogi za izboljšanje – oblike 

sodelovanja: organizacija predavanj za 

starše glede na njihove potrebe in želje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prispevek ŠSS k boljšemu PS s starši: 

kontinuirano opominjanje učiteljev o 

pomenu sodelovanja s starši 

- prispevek ŠSS k boljšemu PS s starši: 

spodbujanje uporabe inovativnih 

pristopov pri učiteljih v odnosu s starši  

 

 

 

 

 

- prispevek ŠSS k boljšemu PS s starši: 

učenje medsebojne strpnosti in dobre 

komunikacije  

 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: srečanje staršev različnih 

narodnih pripadnosti (neformalne 

oblike)  

 

 

 

- prispevek ŠSS k boljšemu PS s starši: 

spodbujanje uporabe inovativnih 

pristopov pri učiteljih v odnosu s starši  
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roditeljskem sestanku postavijo stole v krog ali pripravijo kakšno 

noviteto, da se tudi s starši zbližajo, da imajo sploh to priliko. (s2)  

In se bojim, da ga tudi jaz ob vsem tem delu v svetovalni službi 

nimam. (s2) 

Na konferenci… (s2)  

 

…ali sproti, če kakšen pride, individualno. (s2) 

 

Vedno na prvi način, nič več, kar tudi starši zelo izražajo, takoj 

želimo biti obveščeni, karkoli je. Torej če danes nekdo nekoga 

udari, želim takoj vedeti, želim sodelovat z vami, to je bilo močno 

izraženo in to je za spoštovat. (s2) 

Mi jih z našim planom, na prvem roditeljskem sestanku obvestimo, 

kaj so naši nameni, recimo glede plesa, glede izletov in potem 

poberemo še njihove predloge. (s2) 

Teh staršev ni veliko, ampak so pa resnično preveč… (s2) 

 

 

…mislim, da imajo neke osebne težave, in potem na ta način jih 

projecirajo v šolo in vidijo vedno samo neke slabe stvari. (s2) 

Ja, te odločitve, da so testi predolgi.. (s2) 

…da imamo prestrogo ocenjevanje (s2) 

Mislim, da je zelo dobro, vedno obvestimo starše na tak ali 

drugačen način, ne morejo reči, da niso obveščeni v zvezi s tem, 

kar se dogaja z njihovim otrokom… (s2) 

…ali preko telefona… (s2) 

…ali preko maila… (s2) 

…preko spletne strani… (s2) 

 

…jih povabimo na razgovor, če je potrebno. (s2) 

 

Ja, jaz bi težko rekla, čeprav čutim, da je komunikacija odprta… 

(s2)  

…in sproščena. (s2) 

Zato ker oni, ko pridejo, jim jaz dam vedet, da jaz res govorim to, 

kar res mislim, in to kar lahko naredim in do te meje, do kod jaz 

lahko, kje morajo pa oni potem. Tudi jaz imam otroke, ki pridejo k 

meni zelo rada in zato jaz starše bombardiram in tudi povem zakaj. 

(s2) 

Poklicno svetovanje… (s2) 

 

…regres… (s2) 

 

…bodisi, da se otroki v razredu ne počutijo dobro… (s2) 

 

…bodisi, da jih zanima, kako so kake stvari opravili njihovi otroci 

(npr. teste za nadarjene)… (s2) 

…če rabijo kakšno pomoč za otroka, ker mu doma ne morejo 

pomagati, če imamo kakšnega prostovoljca in tako. (s2)  

Večinoma kar pogosto… (s2) 

…čeprav ti zadnji primeri se dogajajo bolj poredko, preredko kot 

bi si jaz sama želela. (s2) 

Ja, to učiteljem nenehno govorimo, vsaj jaz kot svetovalna delavka 

jim večkrat to tako spotoma omenim, individualno… (s2) 

 

Ne vem, jaz bi rekla na 7. Mislim, da nam še marsikaj manjka, 

ampak, da se zelo trudimo (s2) 

Ravnatelj, svetovalna služba, ker najprej mora biti v naših glavah, 

da prenašamo naprej na učitelje, potem pa bi učitelje in starše dala 

kar skupaj… (s2) 

 

 

- sistemske ovire za PS: preširoko 

področje dela ŠSS  

- prispevek ŠSS k boljšemu PS s starši: 

pogovori z učitelji na konferencah 

- prispevek ŠSS k boljšemu PS s starši: 

individualni pogovori z učitelji 

- vključevanje staršev v odločitve, ki se 

tičejo njihovih otrok: takojšen razgovor 

s starši v primeru otrokovih težav 

 

- vključevanje staršev v odločitve, ki se 

tičejo šole: upoštevanje predlogov 

staršev 

- strinjanje svetovalne delavke, da se 

nekateri starši preveč vtikujejo v 

odločitve, ki niso v njihovi domeni 

- razlogi za »vtikovanje«: osebne 

zamere staršev 

- vrste odločitev: sestava testa 

- vrste odločitev: ocenjevanje 

- informiranje staršev: dobro 

obveščanje staršev 

 

- način informiranja: telefonsko 

- način informiranja: elektronsko 

- način informiranja: preko spletne 

strani 

- način informiranja: preko razgovora 

 

- odprta komunikacija 

 

- sproščena komunikacija 

- odkrit odnos 

 

 

 

 

- primeri, ko se starši obrnejo na ŠSS: 

poklicna orientacija 

- primeri, ko se starši obrnejo na ŠSS: 

urejanje subvencij 

- primeri, ko se starši obrnejo na ŠSS: 

slabo počutje otroka v razredu 

- primeri, ko se starši obrnejo na ŠSS: 

zanimanje za šolski uspeh otroka 

- primeri, ko se starši obrnejo na ŠSS: 

učne težave otroka 

- pogosto v primeru težav 

- preredko v primeru učnih težav 

otroka 

- prispevek ŠSS k delu iz perspektive 

moči s starši: individualni pogovori z 

učitelji   

- ocena odnosa: 7 - trud šole za dobro 

sodelovanje s starši 

- odgovornost za vzpostavljanje 

partnerskega odnosa s starši: ravnatelj 

– ŠSS - učitelji in starši 
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INTERVJU SVETOVALNA DELAVKA 3 

Svetovanje oziroma bom rekla pomoč učencem… (s3) 

…in staršem… (s3) 

…čeprav je potem odvisno od posameznega obdobja… (s3) 

 

…recimo sedaj mi gre največ časa za vpis v šolo… (s3)  

 

…in za poklicno orientacijo, da pomagam devetošolcem pri izbiri 

srednje šole. (s3) 

Lahko pa rečem, da sem nek vezni člen med vsemi, ki so kakorkoli 

povezani s šolo. (s3)  

…glede na to, da sem jaz tudi pomočnica ravnateljice, mi gre 

največ mojega delovnega časa prav za sodelovanje z vodstvom. 

(s3)  

…individualno svetovanje v zvezi z otrokovimi težavami… (s3) 

 

 

…potem v timu skupaj z učitelji, recimo, da pride do kakega 

problema v zvezi z otrokom, in se dobimo in učitelji in starš, potem 

sem vedno tudi jaz zraven. (s3) 

Ali pa recimo, ko so v razredu kake težave, npr. nazadnje je bilo, 

ko je bilo v enem razredu prisotno nasilje, potem sem tudi na 

roditeljskih zraven. (s3) 

Ne, jaz nimam tega občutka, ker veliko delamo tudi skupaj na 

preventivi skupaj s starši. (s3) 

 

Ne, jaz mislim, da je to moje poslanstvo, tudi sodelovanje s starši, 

ne pa neko dodatno delo. (s3) 

 

Npr., samo da povem, če imajo starši en problem, mi ga težko, če 

ne išče sam rešitve, če ne poišče stika s šolo, težko je takega starša 

pridobit. Rabi res zelo veliko, rabi čas, da se odpre, da se počuti 

varnega, da bo lahko povedal svoj problem. Ker ponavadi starši, ki 

so že tako sami odgovorni, hodijo sem, na izobraževanja, na 

govorilne ure, taki pa rabijo še več nege, še večkrat jih povabit. 

(s3)  

Vedno jih vabim individualno. Tudi recimo, ko imamo predavanja, 

vsakega individualno vabimo, vsak dobi vabilo… (s3) 

…tudi na spletni strani je vabilo… (s3) 

 

…je plakat. (s3) 

 

To velja za tiste, ki imajo neko težavo, ne, oni se ne čutijo tako, da 

bi prišli sem, ker se bojijo… (s3) 

…eni ne priznavajo težave… (s3) 

 

…eni jih sploh ne zanima. (s3) 

 

Pri nas so starši naravnani, da mora otrok neprestano doživljat 

ugodje. Zelo negujejo svoje otroke, stojijo za njimi, so pa v bistvu 

nerealni. Če otrok malo pojamra doma, pridejo urejat za njega. Pri 

nas ne gre tako zato, da bi... (s3) 

Se bolj učitelji šenirajo staršev kot pa starši šole, in to je ovira. (s3) 

 

So pa pač tudi učitelji, ki s svojim načinom, kako bi rekla, sploh ne 

morejo, da starš z njimi vzpostavi dober kontakt. Večkrat starš 

reče, sploh ne gre k temu, ker se itak ne splača, ker itak ne bo nič 

spremenil. So tudi taki, ne morem reči, da ne. (s3)  

Zdej mogoče kar se tiče nezanimivih tem, ne vem, razlogov je 

- delo z učenci: pomoč učencem 

- delo s starši: pomoč staršem 

- področje dela odvisno od posameznega 

obdobja 

- šolanje: organizacija vpisa in vpis v 

šolo 

- poklicna orientacija: pomoč učencem 

pri izbiri  

- povezovalec med vsemi akterji 

 

- največ časa: delo z vodstvom: 

sodelovanje s vodstvom 

 

- način vključevanja ŠSS v sodelovanje 

s starši: razgovori s starši v primeru 

otrokovih težav 

- način…: razgovori skupaj s starši in 

učitelji v primeru otrokovih težav 

 

- način…: prisotnost na roditeljskem 

sestanku v primeru težav v razredu 

 

- nestrinjanje svetovalne delavke, da s 

starši sodelujejo le v »alarmantnih« 

primerih 

- nestrinjanje svetovalne delavke o 

doživljanju sodelovanja s starši kot 

»dodatno delo« 

- ovire: nepripravljenost staršev za 

sodelovanje 

 

 

 

 

 

- način privabljanja staršev v šolo: 

osebna vabila 

- način privabljanja staršev v šolo: 

vabilo na spletni strani 

- način privabljanja staršev v šolo: 

plakat 

- ovire: strah staršev pred šolo 

 

- ovire: nepriznavanje težave s strani 

staršev 

- ovire: nepripravljenost staršev za 

sodelovanje 

- ovire: zaščitniški starši 

 

 

 

- ovire: strah učiteljev pred starši 

 

- strinjanje svetovalne delavke s tem, da 

je nerazumevanje staršev z učitelji ovira 

za sodelovanje s šolo 

 

- nestrinjanje svetovalne delavke s tem, 
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verjetno več, imajo več razlogov, se jim ne ljubi, mogoče nimajo 

več moči, da bi prišli, pa umikanje problema, pa nimajo sploh 

potrebe, da bi se še kaj naučili v odnosu do svojega otroka, v zvezi 

s svojim otrokom, veliko jih sploh ne zanima. Jaz mislim, da ni 

samo tema, ker če si učljiv, v vsakem področju najdeš nekaj 

zanimivega.(s3)  

Socialno-ekonomski položaj pa pri nas ni ovira, je dober, tako da 

mislim, da za starše to ne more biti ovira na naši šoli, niti kar se 

tiče narodne pripadnosti, pa tudi nimamo veste kaj veliko otrok 

druge narodne pripadnosti. (s3)  

Jaz bi najprej to rekla, da se partnerstvo na splošno vedno bolj 

krha… (s3) 

…čeprav mi smo recimo lani naredili eno tako zelo zanimivo stvar, 

kar je vsekakor dober primer partnerskega sodelovanja. Smo 

naredili festival Na Gaju. Imamo na šoli šolski sklad, kjer so starši 

in učitelji in so skupaj naredili enodnevni, kako bi rekla, en tak 

festival, kjer se je dogajalo, ma bom rekla, ni da ni, no. Od glasbe, 

športa do športnih iger, gasilcev, reševalcev, kjer so vse poleg 

učiteljev organizirali tudi starši, se pravi z roko v roki. (s3) 

Starši so noro sodelovali, zbrali so tombolo z 800 nagradami, kjer 

smo potem tudi veliko zaslužili, ko so vse prodali, res udeležba je 

bila ogromna in starši so bili navdušeni. Starši si želijo sodelovat, 

so pripravljeni, ne samo tisto, da pridejo na predavanje, na sestanek 

in da tu nekaj poslušajo, ampak tudi aktivno sodelovat. (s3) 

Ja to, da so lahko oni dali svoje predloge, da se je njihove predloge 

upoštevalo… (s3) 

…da so oni organizirali, iskali sponzorje, organizirali, iskali 

izvajalce, ki so sodelovali na ta dan. So se počutili enakovredne. 

(s3) 

Ja, to da ne sodelujemo samo preko teh novoletnih pogostitev ali 

proslav, ampak da je bil ta festival neka drugačna oblika. In bomo 

ga tudi letos naredili. (s3) 

Sive lise pa individualno sodelovanje učitelj-starš, predvsem 

komunikacija, tam sfalimo, vsekakor. In če učitelju ne gre, se raje 

izogne, če vidi, da nekje šepa, ne bo vztrajal. (s3) 

Da dam pobude in organiziram kaj. (s3)  

 

Predvsem pa v glavnem suport, podpora, da podprem vse člene, 

tako učitelje kot učence kot starše, da bi se to polje ustvarilo za 

boljše sodelovanje. (s3) 

Ja, želela bi si okoli te komunikacije še kaj naredit, pa ne vem, 

trenutno kaj, nimam neke ideje, mogoče kako izobraževanje za 

učitelje. Ker to vidim kot problem, kot sem že prej rekla. (s3)  

Najprej poskusimo sami, tako da učitelj najprej sam izčrpa vse 

možnosti. Da ga povabi na dopolnilni, da ga prisili k temu, da piše 

domače naloge, da ga aktivira. Pol pa ko po 3, 4 mesecih, ko vidiš 

da ne gre, pokličemo starše. (s3)   

Ja, najprej učitelj v razredu poskusi, s skupino, pa potem pridejo še 

v malih skupinicah otroci še k meni, sem gor, šele potem pa 

vključimo starše… (s3) 

 

Ja, zdej do neke mere jih seveda lahko vključimo, npr. njihove 

želje glede izletov, in povprašamo za mnenje na roditeljskih 

sestankih… (s3) 

Mogoče sta to kaka 2% staršev, v večini ne, ampak nekateri pa se 

najdejo. (s3) 

 

Predvsem pa gre za te odločitve, da je bila snov v testu, ki ni bila 

obravnavana, da je pretežko, vse to oni vejo… (s3) 

Telefonsko… (s3) 

da so nezanimive teme roditeljskih 

sestankov in predavanj ovira za 

sodelovanje s šolo 

 

 

 

- nestrinjanje svetovalne delavke s tem, 

da je slabši socialno-ekonomski položaj 

ovira za sodelovanje s šolo 

 

- upadanje partnerskega sodelovanja 

med domom in šolo 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: festival Na Gaju – druženje 

staršev, učiteljev in otrok (neformalne 

oblike)  

 

 

 

- način dela: aktivno sodelovanje 

staršev 

 

 

 

- način dela: upoštevanje predlogov 

staršev 

- način dela: aktivno sodelovanje 

staršev 

 

- predlogi za izboljšanje – oblike 

sodelovanje: spodbujanje neformalnih 

oblik sodelovanja 

- predlogi za izboljšanje – način dela: 

izboljšanje komunikacije med učitelji in 

starši  

- prispevek ŠSS k boljšemu PS s starši: 

organizacija različnih aktivnosti 

- prispevek ŠSS k boljšemu PS s starši: 

podpora učiteljem, učencem in staršem 

 

- prispevek ŠSS k boljšemu PS s starši: 

želja po organizaciji izobraževanja za 

učitelje o komunikaciji s starši 

- vključevanje staršev v odločitve, ki se 

tičejo njihovih otrok: ko šola izčrpa vse 

možnosti se vključi starše (v primeru 

učnih težav otroka) 

- vključevanje staršev v odločitve, ki se 

tičejo njihovih otrok: ko šola izčrpa vse 

možnosti se vključi starše (v primeru 

nasilja/vedenjskih težav otroka) 

- vključevanje staršev v odločitve, ki se 

tičejo šole: upoštevanje predlogov 

staršev 

- strinjanje svetovalne delavke, da se 

nekateri starši preveč vmešavajo v 

odločitve, ki niso v njihovi domeni 

- vrste odločitev: sestava testa 

 

- način informiranja: telefonsko 



 

 

         203 

…individualna vabila predvsem ko gre za kak problem, ki se tiče 

njihovih otrok… (s3) 

…če ne pa objave na spletni strani, recimo. (s3) 

 

Se mi zdi, da so naši starši dobro informirani, se res trudimo. (s3) 

Je sproščena. (s3) 

Zmeraj ga (starša) s spoštovanjem, kot enakovrednega sogovornika 

sprejmem. Saj vidiš, če nekdo ves razburjen stopi skozi vrata, ga 

moraš najprej z oljčno vejico, da sploh kaj sliši, a ne. (s3) 

So pa tudi taki, ki vpijejo name, ampak sedaj sem se tudi jaz 

naučila, da rečem: »Gospod, ne dovolim s takim tonom, da 

govorite z mano.« Včasih sem kar počepnila, ker sem si mislila, 

samo da me še ne udari. Z leti si pa tudi narediš en tak lasten 

občutek, da si tega ne dovoliš. (s3) 

Jaz več poslušam po telefonu kot učitelji in potem probam, da 

najprej njega po telefonu malo »zmasiram«, pa potem unega, 

učitelja na drugi strani, da ko se dobimo lahko že vzpostavimo nek 

kulturen dialog.  (s3)  

Če čutijo, da niso razumljeni pri učiteljih, če oni pač čutijo, da 

učitelj ni sprejel tiste njihove... (s3) 

Kako pogosto se to dogaja, ne vem, mogoče zadnje leto, ob koncu 

leta več, ker so pritisk, pa pričakovanja, pa želje so večja. (s3) 

Pa tudi spoštujem njihovo odločitev. Tudi če otrok ni za gimnazijo, 

pa če oni to želijo, pa naj probajo, ker saj če ne probaš, saj ne veš, 

naj probajo, saj je to njihovo življenje, jaz približno osvetlim. Če bi 

oni v zbornici vse to vedeli, ojej. Pol pa tudi rečem, ti napiši, tako 

kot ste se doma zmenili, jaz spoštujem njihovo odločitev. Veš 

koliko jim rata, ker ljudje se spremenijo, saj čez dve leti ni več isti 

fant, kot je bil v 9. razredu, pa iz njega ni bilo skoraj nič. Ena stvar 

ni dokončna. (s3)  

Ja, zdej vsako leto organiziramo izobraževanja na to temo 

komunikacije s starši za učitelje, ne da jih jaz organiziram, ampak 

zunanji izvajalci jih vodijo. (s3) 

 

Potem po aktivih se suportiramo, kot nekakšna oblika intervizije, ki 

jo jaz vodim, koordiniram, ko se učitelji med sabo podpirajo. 

Veliko se o tem pogovarjamo na aktivih, pa potem osmislimo, 

kako bi bilo boljše, pa tako. (s3) 

Zdej potem v težjih primerih, ko je konflikt med učiteljem in 

staršem res velik se vključuje vedno zraven tudi svetovalna služba. 

Ampak delamo po sistemu, če starš pokliče, da ima problem, jaz 

rečem, dejte najprej iti do učitelja, in če potem on reče, ja sem bil 

tam, pa ni šlo, sem naletel na zid, potem jaz probam tako, da se 

skupaj dobimo in jaz vodim pogovor in res poskušam ravnat iz 

perspektive moči. (s3) 

Na 6. Ker z enim procentom staršem smo zelo povezani, z enimi pa 

nič, recimo, skozi ta vrata sploh stopijo ne. (s3) 

Na prvem mestu učitelj, potem starš, potem svetovalna služba, 

potem pa ravnatelj (s3) 

- način informiranja: osebna vabila  

 

- način informiranja: preko spletne 

strani 

- dobro obveščanje staršev 

- sproščena komunikacija 

- spoštljiv odnos do staršev 

 

 

- zahteva po medsebojnem kulturnem 

dialogu in spoštovanju 

 

 

 

- prispevek ŠSS k boljšemu PS s starši: 

predpriprava učiteljev in staršev na 

skupno srečanje 

 

- primeri, ko se starši obrnejo na ŠSS: 

nerazumevanje z učitelji 

- pogosteje ob koncu šolskega leta 

 

- vključevanje staršev v odločitve, ki se 

tičejo njihovih otrok: upoštevanje 

predlogov staršev v primeru poklicne 

orientacije 

 

 

 

 

- prispevek šole k delu iz perspektive 

moči s starši: vsakoletna izobraževanja 

za učitelje o komunikaciji s starši 

 

- prispevek ŠSS k delu iz perspektive 

moči s starši: spodbujanje intervizije za 

učitelje po posameznih aktivih 

 

- prispevek ŠSS k delu iz perspektive 

moči s starši: vodenje pogovora s starši 

v primeru večjih konfliktov 

 

 

 

 

- ocena odnosa: 6 – nesodelovanje z 

nekaterimi starši  

- odgovornost za vzpostavljanje 

partnerskega odnosa s starši: učitelji - 

starši - ŠSS - ravnatelj 

 

INTERVJU SVETOVALNA DELAVKA 4 

Težko rečem, ampak se mi pa zdi, da mogoče učenci s posebnimi 

potrebami… (s4) 

Ja, mislim, da prav za delo z učenci s posebnimi potrebami. (s4) 

  

…kot koordinator, ali kako naj temu rečem, Šol za starše. (s4) 

 

So obdobja, ko recimo hodim tudi na roditeljske sestanke s temami, 

za katere se dogovorimo z razredniki, da so nekako aktualne za 

- delo z učenci: pomoč učencem s 

posebnimi potrebami 

- največ časa: delo z učenci: pomoč 

učencem s posebnimi potrebami 

- Šola za starše – vloga ŠSS: 

koordinator Šole za starše 

- način…: izvedba predavanj za starše  
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tisto generacijo, za tisto skupino otrok… (s4) 

Tako sama od sebe pa pravzaprav grem edino, kar se tiče poklicne 

orientacije… (s4) 

 

Kar se pa tiče individualno, pa spet v prvi vrsti učenci z učnimi 

težavami… (s4)  

…kamor spadajo tudi učenci s posebnimi potrebami. Zdej tisti, ki 

so prav razdeljeni kot otroci s posebnimi potrebami, je že koncept 

naravnan tako, da se pač moram z njimi srečat nekajkrat na leto. 

(s4)  

Medtem, ko pa se gre za tiste, ki imajo učne težave, se gre za bolj 

sprotno spremljanje in preko razrednika in individualno s starši 

samimi, ki bom rekla, ko se ali zatakne ali ko problem še kar traja 

ali kakorkoli, se ponavadi spet na mene obrnejo. (s4) 

Zdej kar se tiče učnih težav, bom rekla niti ne več. Zdej to je že 

nekak postalo samo po sebi umevno, da praviloma, starši že sami 

iščejo to pomoč, nekateri celo že prezgodaj, če lahko tako rečemo. 

(s4)  

Zdej kar se pa tiče disciplinskih, vedenjskih, osebnostnih ali 

kakorkoli rečem zadev, tlele je pa res tako, sploh tam, kjer gre za 

hudo problematiko, praviloma je težko starše dobit pravi čas ali pa 

dovolj zgodaj, no, da tako rečem. Tako da tukaj je pa res tako, da 

pride do tega pravega sodelovanja šele takrat, ko voda v grlo teče 

in ko mi že zelo ne vemo, kaj in kako z nekim otrokom ravnat, kaj 

naredit. (s4)   

Ne, to sploh ne. To je ena od osnovnih nalog svetovalnega delavca. 

(s4)  

 

Mene bolj moti to, da smo po nekem zakonu dolžni toliko nekih 

formalnih postopkov vodit, za ne vem npr. učne težave. Oziroma 

veliko bolj me to obremenjuje, mi čas krade in mnogokrat je 

nepotrebno. Se mi zdi škoda, imeti eno izobrazbo in znanje in 

potem skrbet, da je nek zapisnik podpisan, da je obrazec s pravo 

glavo opremljen, en kup enih takih formalnostih, zaradi katerih 

nimamo toliko sodelovanja. (s4)  

S strani šole bi rekla, pač, je najbrž čist ta človeški faktor. Tudi mi 

smo pač različni in ne vedno ali pa pogosto neprofesionalni in bom 

rekla, vedno pač naši učitelji vsi vejo, kdo bo koga in kdo ima prav. 

In tukaj je težko neko komunikacijo vzpostavit. Se starši zaprejo in 

ostanejo doma. (s4) 

Zdej kar se staršev tiče, ne vem, moj odgovor bi bil tisto, kar sem 

že prej rekla pri vedenjskih, osebnostnih teh težavah, enostavno jaz 

mislim, da starši ne vidijo tega tako oziroma je to del njihovih 

vrednot in prepričanj in tako naprej in zato je tako pozno in tako 

težko prit do njih in jih pravzaprav tudi težko prepričat, da verjetno 

potrebujejo nekaj drugega in nekaj drugač z otrokom, kot je bilo to 

doslej. (s4) 

Ja, kar se tiče tega socialnoekonomskega položaja, si ne 

predstavljam čisto dobro, kako je to za njih ovira. Jaz si pač kar 

predstavljam, imamo nekaj učencev, ki so se preselili zadnja leta iz 

Makedonije, Kosova itn. (s4)  

Tudi mi opažamo, da ni sodelovanja, ampak nekak tukaj ne bi 

prevzela odgovornosti na nas. Ampak kar se tega tiče, pa ravno ne, 

se mi zdi, da jim toliko ponujamo, prosimo, ne vem kaj, ampak 

nekak ostajajo v tistem svojem kotu. Ne znajo toliko slovensko in 

mislim, da niti ni pripravljenosti, da bi se učili ali da bi karkoli od 

tega sprejeli. (s4)  

Jaz imam težavo tudi, če čisto konkretno rečem, smo ravno dobili 

eno ponudbo od ene organizacije, Interes se mi zdi, da se imenuje, 

ko imajo ene delavnice za starše in otroke v prvi triadi »Skupaj 

 

- način…: prisotnost na roditeljskih 

sestankih v zvezi s poklicno orientacijo 

 

- način…: srečanja s starši otrok z 

učnimi težavami 

- način…: srečanja s starši otrok s 

posebnimi potrebami 

 

 

- način…: srečanja s starši otrok z 

učnimi težavami 

 

 

- nestrinjanje svetovalne delavke, da s 

starši sodelujejo le v »alarmantnih« 

primerih, ko gre za učne težave 

 

- strinjanje svetovalne delavke, da s 

starši sodelujejo le v »alarmantnih« 

primerih, ko gre za vedenjske težave 

 

 

 

 

- nestrinjanje svetovalne delavke o 

doživljanju sodelovanja s starši kot 

»dodatno delo« 

- ovire: birokratske obveznosti ŠSS 

 

 

 

 

 

 

- ovire: neprofesionalnost učiteljev 

 

 

 

 

- ovire: nepriznavanje težav s strani 

staršev 

 

 

 

 

 

- nestrinjanje svetovalne delavke s tem, 

da je narodna pripadnost ovira za 

sodelovanje s šolo 

 

- odgovornost za nesodelovanje staršev 

druge narodne pripadnosti je na strani 

staršev 

 

 

 

- dilema svetovalne delavke o načinu 

privabljanja staršev druge narodne 

pripadnosti 
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pišemo in beremo«. Se mi je zdelo zelo fajn, ampak kako zdej priti 

k njim. Zdej če vsem to razdelimo, saj lahko, ampak ne verjamem, 

da se bodo oni videli v tem in da bodo oni zdaj pa prišli k nam. Če 

samo njim rečemo, je spet malo delikatno, a ne. Ne ve človek, kako 

bi pristopil. Pa reče ena učiteljica, da damo na spletno stran, pa kje, 

oni ne bodo gledali na spletno stran. (s4) 

Zdej sama Šola za starše je pa ena druga zgodba, ker ta predavanja, 

to ni, ti si lahko to prebereš, ne vem poslušaš, kjer hočeš, takrat ko 

ti želiš. Starši s tem niso zadovoljni. Tako da meni je to po pravici 

povedano izguba časa, jaz ne bi starše nikakor usmerjala v to. Mi 

tudi naslednje leto ne bomo več te Šole za starše imeli, vsaj ne na 

tak način, ker to ni nekaj, kar bi rabili. (s4)  

Odziv staršev je tam velik, kjer sami izberejo temo, sploh če gre 

zdaj pogosto ali za nasilje, ali medsebojni odnosi. Tako da mogoče 

je nezanimiva tema predavanja res ovira za starše. (s4) 

Jaz imam mal problem, tam se mi zdi, da je fajn, da imaš nekoga 

od zunaj, ker nekak nas zmeraj gledajo kot nekoga, ki ščiti svojo 

šolsko stran in nam ne verjamejo čisto. Po drugi strani, je pa nujno, 

da če je kaj s starši, da je tudi šola zraven, ker tisto, da je samo 

nekdo od zunaj, spet res ni dobro. Mora biti to, da je šola in še 

nekdo od zunaj… (s4)  

…in da na konkretnem problemu delamo, potem se da čuda naredit. 

(s4)  

Na predmetni stopnji se pa dostikrat zatakne, ker nimajo učitelji ne 

telih znanj, ne spretnosti, pa še volje pogosto zmanjka, pa smo spet 

tam. (s4)  

Jaz sem prepričana, da bi učitelji morali imeti v svoji študijski 

obveznosti delo na sebi. Če želijo učiti v osnovni šoli in biti 

razredniki. Tudi to bom rekla, dostikrat tudi učitelji popustijo ob 

vsem staršem, kar sploh ni dobro, po drugi strani se pa jezijo, ko 

starš omeni kaj, kar je pa dejansko v redu in bi bilo fajn, če bi jih 

upoštevali. (s4)   

Ker tukaj, bom rekla, so mogoče na naši šoli tri učiteljice, ki ne 

nastopajo iz te pozicije – jaz vem in imam prav, je pa dostikrat tudi 

tako, da imajo z ostalimi probleme, iz istega razloga, ker se ne 

zmorejo pogovarjat odprto, poslušat, kar imajo drugi za rečt, in 

potem argumentirano odgovorit in vztrajati pri svojem. (s4) 

Ja, meni pomeni ravno to, da vsak pač je kompetenten na nekem 

področju, ima neke svoje zadolžitve na svojem področju in jih tudi, 

bom rekla, obvlada, naj bi jih obvladal in da se potem tudi sodeluje 

na ta način, da se ve, kaj je kompetenca staršev, kaj je kompetenca 

konkretnega učitelja. (s4) 

Ja, ne vem, če bi kakšen dober primer sploh lahko navedla. Se tudi 

ne spomnim, da bi vam rekla, uf, kako dober primer. (s4) 

 

 Smo še na začetku, še dolga pot nas čaka do tega partnerstva, 

predvsem pa mislim, da iz strani šole bi se še lahko izboljšali, več 

vložili v to. (s4)  

Zdaj koliko pa uspemo to povezat z razrednikom in vsemi ostalimi 

učitelji, je pa zdaj spet zelo veliko odvisno od našega čisto 

konkretnega odnosa s konkretnim učiteljem. In če tukaj ni neke, ne 

mislim tukaj z nekim prijateljskim odnosom, ampak koliko lahko 

učitelj odstopi od osebe, ne vem, Francke te pa te od učiteljice, 

tukaj jaz vidim veliko težav. (s4) 

Tako da, jaz tlele na individualni ravni potem poskušam, 

individualni pogovori recimo. (s4)  

Vedno je kaj narobe, enkrat je prezgodaj, enkrat je prepozno, za 

ene je prezgodaj, za druge je prepozno, za enega je zelo 

pomembno, za drugega je popolnoma nepomembno. Tako da tukaj 

jih vedno slišimo. (s4) 

 

 

 

 

 

 

- Šola za starše: nezadovoljstvo z 

obstoječo Šolo za starše 

 

 

 

 

- strinjanje svetovalne delavke s tem, da 

so nezanimive teme ovira za 

sodelovanje s šolo 

- pomen sodelovanja šole in zunanjih 

izvajalcev pri izvedbi predavanj za 

starše 

 

 

 

- pomen vpliva staršev na vsebino 

predavanj 

- ovire: slabše sodelovanje s starši na 

predmetni stopnji 

  

- pomanjkljivo znanje učiteljev za delo 

s starši  

 

 

 

 

- strinjanje svetovalne delavke s tem, da 

je nerazumevanje z učitelji ovira za 

sodelovanje s šolo 

 

 

- pomen: razvidnost vlog posameznih 

akterjev 

 

 

 

- svetovalna delavka se ne spomni 

nobenega primera dobre prakse 

partnerskega sodelovanja s starši 

- predlogi za izboljšanje: več truda s 

strani šole 

 

- ovire: nerazumevanje med učitelji in 

ŠSS 

 

 

 

 

- prispevek ŠSS k boljšemu PS s starši: 

individualni pogovori z učitelji 

- svetovalna delavka izrazi dilemo glede 

primernega časa za vključitev staršev v 

reševanje otrokovih težav 

 



 

 

         206 

Zdej če grem na konkreten primer, recimo za primer nasilja, da je 

ena skupina otrok nasilna do posameznika, če gre za enega otroka, 

je to verjetno nekaj, kar raste že iz nižjega razreda in tam učiteljice 

se sigurno pogovorijo s starši in žrtve in nasilneža in s skupino kot 

celoto. Potem v višjih razredih, je pa to vse manj znanja učiteljev 

za tako vedenje in vsi smatramo, saj to je pa že od takrat in takrat in 

se kliče starše šele takrat, ko je nekaj res tako ekscesnega. (s4) 

…tudi odvisno od tega, koliko so starši posameznega učenca 

občutljivi, čisto po pravici povedano, tako da nekoga se prej 

pokliče, nekoga kasneje. (s4)   

Ja, to je res, kar se ocen tiče, prav gotovo, in ocenjevanja 

spraševanj in celo zahtevnosti domačih nalog in še marsičesa. In se 

vključujejo na način, ki ni, ko res niso kompetentni. Tako da je že 

učiteljica rekla, pa kakšno oceno pravzaprav hočete in je mati 

dejansko rekla, tako pa tako. Tako da tlele, ja. (s4) 

…kar se ocen tiče, prav gotovo, in ocenjevanja spraševanj… (s4)   

…in celo zahtevnosti domačih nalog… (s4) 

 

Ampak bom rekla, saj se sami ne znamo postavit, ko še sami ne 

vemo, kaj in kako je prav. (s4) 

 

A veste, saj je smešno, kako pravzaprav recimo ravno za nivoje, ta 

fleksibilna diferenciacija, četrti, peti, šesti, sedmi razred, starše 

sprašujemo, jih moramo vprašat ob vsaki spremembi nivoja, enkrat 

na 14 dni… (s4) 

Tako da nas tudi sama zakonodaja sili v ene stvari. (s4) 

Ja, telefonsko… (s4) 

…individualno jih povabimo na pogovor, če je kaj hujšega. (s4) 

Mislim, pa da je informiranje kar dobro na naši šoli. (s4) 

Jaz mislim, da imam s starši odprto komunikacijo… (s4) 

…problem je edino, kadar moram zadaj nekako ščitit nekega 

učitelja. To mi je pa problem, ko sem poštena do staršev, a hkrati 

moram paziti, da nekoga ne potlačim nekam. Takrat se počutim 

precej nelagodno v tem odnosu s starši. (s4)  

To so sigurno učne težave… (s4) 

 

…in sigurno so tudi kakšne vedenjske težave. (s4)  

 

Zaradi tega obojega, zdej tudi disciplinske težave, če je bil kdo 

nasilen do njihovega otroka. Zdaj starši nasilneža da bi se ravno 

sami obrnili, čeprav tudi no, če je recimo učiteljica že drugič rekla, 

da je njihov otrok kaj naredil, pa tudi pridejo. (s4)  

Pa seveda zaradi poklicne orientacije. (s4)  

 

Pa tudi dogovorjeni smo, da praviloma učitelj oziroma razrednik 

sam pošlje starše k meni, je on tisti prvi, ki jih pošlje k meni. (s4) 

Ja, moram reči, da kar pogosto. (s4)  

Ja, zdej smo spet pri istem, jaz ne vidim drugega kot spremembo v 

izobraževanju učiteljev. (s4) 

Mislim, da je pa res velika razlika razredna in predmetna stopnja. 

Mislim, da imajo razredne učiteljice veliko več tega, veliko več teh 

znanj in mogoče tudi občutka za to, medtem ko na predmetni, zdaj 

sploh tam kjer učijo večje število učencev in če so starši tam, da jih 

imaš na 5, 10 minut. Tudi mnogi učitelji so prepričani, ko jim 

rečemo september govorilne ure, rečejo, pa sej jim nimam kaj 

povedat. In jaz včasih na pol za hec, na pol za res rečem, ja pa sej 

mogoče bodo pa starši kaj povedali. Tisti občutek, da so to zato, da 

se skoligirajo stvari, to jim na višji stopnji manjka. (s4) 

Saj pravim, jaz svoje vloge ne vidim tu. (s4)  

 

- razlike med razredno in predmetno 

stopnjo pri vključevanju staršev v 

reševanje otrokovih težav 

 

 

 

 

- razlike med starši pri vključevanju v 

reševanje otrokovih težav 

 

- strinjanje svetovalne delavke, da se 

nekateri starši preveč vtikujejo v 

odločitve, ki niso v njihovi domeni 

 

 

- vrste odločitev: ocenjevanje 

- vrste odločitev: zahtevnost domačih 

nalog  

- šola se ne zna postavit zase pri 

vključevanju staršev v odločitve, ki se 

tičejo šole 

- vrste odločitev: organizacija pouka 

 

 

 

- razlog: zakonodaja 

- način informiranja: telefonsko 

- način informiranja: osebna vabila 

- dobro obveščanje staršev 

- odprta komunikacija 

- občutek nelagodja v primeru 

»ščitenja« učiteljev 

 

 

- primeri, ko se starši obrnejo na ŠSS: 

učne težave otroka 

- primeri, ko se starši obrnejo na ŠSS: 

vedenjske težave otroka 

- primeri, ko se starši obrnejo na ŠSS: 

nasilje  

 

 

- primeri, ko se starši obrnejo na ŠSS: 

poklicna orientacija 

- primeri, ko se starši obrnejo na ŠSS: 

na predlog učitelja  

- pogosto 

- sprememba v izobraževanju učiteljev 

 

- razlika med predmetno in razredno 

stopnjo 

 

 

 

 

 

 

 

- prispevek šole k delu iz perspektive 

moči s starši: svetovalna delavka ne vidi 
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Imamo jeseni izobraževanja na to temo komuniciranja, tako kot 

vsako leto in lahko samo upam, da bo kakšen premik, vsaj pri kom. 

(s4)  

Jaz bi si dala kar 9. Ne vidim, da bi imela s komerkoli, bom rekla, 

slab odnos. Ker z vsakim se mi zdi, da najdemo neko pot, če je le 

majčken pripravljenosti in toliko se je vedno najde, da se nekaj 

naredi. (s4) 

Ravnateljica je najbolj pomembna, potem so učitelji, potem je 

svetovalna služba, potem so pa starši. (s4)  

 

svojega prispevka 

- prispevek šole k delu iz perspektive 

moči s starši: vsakoletna izobraževanja 

za učitelje o komunikaciji s starši 

- ocena odnosa: 9 - dobro sodelovanje s 

starši 

 

 

- odgovornost za vzpostavljanje 

partnerskega odnosa s starši: ravnatelj 

- učitelji - ŠSS – starši 

 

III. ANALIZA INTERVJUJEV Z RAVNATELJICAMI 

 

INTERVJU RAVNATELJICA 1 

Veliko pozornosti. (r1) 

 

Jaz moram reči, da smo v lanskem šolskem letu začeli tudi s tem, 

da zelo spodbujamo neformalna srečanja. (r1) 

…zato smo tudi začeli z delavnicami, kjer so učiteljice na splošno, 

ne samo kot razredničarke, povabile starše k ustvarjalnim 

delavnicam, povabile k igranju in smo imeli v jeseni zelo 

nepričakovan odziv, ker je bila čisto polna jedilnica. (r1) 

…to novoletno druženje… (r1)  

 

…ki je bilo vezano tudi na Bazar… (r1) 

 

…se lahko pohvalimo recimo s peko kruha, ko je  razredničarka 

vabila svoj razred… (r1)  

 

…z oblikovanjem nakita. (r1) 

 

 

Sam roditeljski sestanek je bolj neka formalna stvar  na šoli, tam je 

učitelj tisti, ki pove dejstva, to so ponavadi ocenjevalne konference, 

zdej če to vežemo še s kakšnim predavanjem, recimo, da je še to 

nekaj. (r1) 

In ta neformalna srečanja so tudi lepa priložnost za druge 

pogovore… (r1) 

…za boljšo komunikacijo s starši… (r1) 

 

…za pogovor o otroku ipd. (r1)   

Jaz mislim, da lahko rečem, da je dobro. (r1) 

Tudi na predmetni stopnji, kjer 13, 14-letniki ne želijo ne vem 

koliko videti staršev v šolo in se družiti z njimi, ampak tudi tam se 

dogaja, npr. so razna tekmovanja, kjer razredničarka vabi starše, so 

planinski izleti. (r1) 

V bistvu jaz bi lahko rekla, da vsi tedenski sestanki, ki jih mi 

imamo. Na teh tedenskih sestankih se absolutno pogovarjamo z 

učitelji, vedno se povpraša, ali so starši informirani, to je vedno 

tekoča zadeva zraven, saj brez staršev ne gre… (r1)  

…potem govorilne ure, kjer sem jaz namenjena tlele tudi kot 

časovno enkrat mesečno uro pa pol. (r1)  

Ja, pa vzgojni načrt, kot krovni dokument, kjer smo letos štartali na 

novo. (r1)  

To je že v pripravi letnega delovnega načrta, kjer se urejajo te 

zadeve. (r1) 

Ja, moram reči, da je to ena rdeča nit, ki se vleče. To, kar sem vam 

prej rekla, da smo vsi, ki smo v pedagoškem timu, svetovalni 

delavki, vodja podružnice, jaz in pomočnica ravnateljice, ki smo 

- interes šole za sodelovanje s starši: 

velik 

- način: spodbujanje neformalnih 

srečanj 

- primeri dobre prakse partnerskega 

sodelovanja s starši: ustvarjalne 

delavnice  

  

- primeri dobre prakse partnerskega 

sodelovanja s starši: novoletno druženje 

- primeri dobre prakse partnerskega 

sodelovanja s starši: bazar 

- primeri dobre prakse partnerskega 

sodelovanja s starši: druženje ob peki 

kruha 

- primeri dobre prakse partnerskega 

sodelovanja s starši: druženje ob 

oblikovanju nakita 

- roditeljski sestanki povezani s 

predavanji  

 

 

- priložnost za: druge pogovore 

 

- priložnost za: boljšo komunikacijo s 

starši 

- priložnost za: pogovor o otroku 

- ocena: dobro 

- ocena: dobro sodelovanje tudi na 

predmetni stopnji 

 

 

- tedenski sestanki 

 

 

 

- mesečne govorilne ure 

 

- vzgojni načrt  

 

- čas določen v letnem delovnem načrtu  

 

- skrb za sodelovanje s starši: naloga 

pedagoškega tima  
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pripravljali letni delovni načrt, na kakšen način naj bi sodelovanje s 

starši popestrili. Tu nisem samo jaz, tle jih je že en kup ljudi, ki 

širijo to. (r1) 

…tudi v zbornici se na ta način učitelje spodbuja, ne samo jaz, 

ampak tudi pedagoginja, socialna delavka. (r1) 

 

Ne, jaz mislim, da je kar v redu. (r1) 

 

Ne, jaz mislim, da je to tisto glavno. Brez staršev se sodelovat ne 

da, le z dobro komunikacijo s starši lahko ugotovimo, kje je 

problem in ga razrešimo. (r1)  

Jaz bom rekla, tako kot sem že začela, da stvari morajo najprej biti 

pripravljene, se pravi dorečene v letnem delovnem načrtu, kaj 

bomo delali. (r1)  

Menim pa, da je dobro opozarjat skozi celo šolsko leto, ko se 

roditeljski sestanki približujejo, ko se približujejo govorilne ure, ki 

so pri nas moram reči dobro obiskane, da tudi bdimo nad tem, ali 

imamo starša, ki se slučajno ni vključil tekom celotnega šolskega 

leta, pa takih otrok skorajda ni. (r1)  

Moje stališče je, da smo mi tisti, ki moramo pritegniti starše v šolo, 

ne glede na to, kakršnikoli so že. A veste, otrok je tisti, ki je cilj 

tega, zaradi otroka želimo tukaj starša imet. In jaz včasih tudi 

učiteljem rečem, ne, ko so taki klasični odgovori, saj ni čudno, da 

je otrok takšen, ker je starš tak, ampak mi se za tega starša moramo 

potrudit, da ga v šolo pridobimo. (r1) 

Kar se tiče tega, da so teme slabo izbrane ali nezanimive, je moja 

prva asociacija Šola za starše, kjer se že vrsto let ugotavlja, da je ta 

oblika preživela. (r1) 

Saj sami veste, informacije nas obdajajo kar naprej, predavatelji so 

različni in ob vsej tej časovni stiski, je treba izbrat nekaj drugega 

…zato bom jaz tu navedla ta neformalna druženja, ki jih moramo 

spodbujati… (r1) 

…ker je drugače, če ti starša z nekim namenom povabiš, ker 

predavanja s frontalno obliko so odklenkala, ker tudi starš, ki bi 

moral priti na predavanje v šolo, vprašanje, če bo prišel. (r1) 

Zdej kar se tiče nerazumevanja z učiteljem, jaz bi to rekla, da je to 

šolska klasika. Nikoli ne more biti z vsemi najboljše. (r1) 

 

Jaz mislim, da je tu svetovalna služba tista, ki je vedno pripravljena 

pomagat, da nekak poskušamo najti nek skupen jezik, da se nekak 

naprej premaknemo, čeprav v 100% to ne gre. (r1) 

Da bi posplošila, bi težko rekla… (r1) 

 

…sem doživela eno mamo, ki je rekla, da se otroke zatira zato, ker 

se pišejo na ić, da se ne more zmenit, zdej šlo je za konkretno 

učiteljico. To mi je bilo zanimivo, da so se oni kot družina tako 

počutili, zdaj to je bila ena družina, ki je živela v Zalogu, otroci so 

bili rojeni tu, to me je presenetilo. Ta nestrpnost, čeprav če oni tako 

čutijo, tega ne moreš zanikat, čeprav, kaj je za tem bilo, to je bila 

edina izkušnja. (r1) 

…jaz mislim, da gre bolj za osebno dojemanje posameznika. (r1) 

 

  

Ja, nekako starše do tam, do kjer mi z njimi lahko sodelujemo. (r1) 

 

Zdej, če bi konkretno navedla, to kar mi lahko njim ponudimo, kot 

tale neformalna druženja. (r1) 

Zdej odzivi so na razredni stopnji boljši, tam je lažje sodelovat, 

večji odziv je na podružnici. (r1) 

Zdej jaz bi pa rekla, kar se tiče stroke, mora biti učitelj 

 

 

 

- skrb za sodelovanje s starši: 

spodbujanje učiteljev za sodelovanje s 

starši 

- ravnateljica izrazi zadovoljstvo z 

vloženim časom v sodelovanje s starši 

- nestrinjanje ravnateljice o doživljanju 

sodelovanja s starši kot »dodatno delo«  

 

- prispevek ravnateljice k boljšemu PS s 

starši: priprava letnega delovnega 

načrta 

- prispevek ravnateljice k boljšemu PS s 

starši: opozarjanje učiteljev na pomen 

spremljanja udeležbe staršev na  

roditeljskih sestankih in govorilnih 

urah  

- odgovornost šole za sodelovanje s 

starši 

 

 

 

 

- Šola za starše: zastarela oblika 

sodelovanja s starši 

 

- strinjanje ravnateljice s tem, da so 

nezanimive teme predavanj ovira za 

sodelovanje s šolo 

 

- pomen spodbujanja neformalnih 

srečanj  

 

- prednosti: jasen namen srečanja  

 

 

- strinjanje ravnateljice s tem, da je 

nerazumevanje z učiteljicami ovira za 

sodelovanje s šolo 

- pomoč ŠSS pri nerazumevanju z 

učitelji 

- nestrinjanje ravnateljice s tem, da je 

slabši socialno-ekonomski položaj ovira 

za sodelovanje s šolo 

 

 

 

 

- socialno-ekonomski položaj kot ovira 

odvisen od osebnega pogleda 

posameznika 

- pomen: jasno postavljene meje glede 

vključevanja staršev 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: neformalne oblike sodelovanja 

- boljše partnersko sodelovanje na 

razredni stopnji 

- pomen: jasno postavljene meje glede 
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kompetenten in jasen, da je stroka tista, ki je naša tukaj. In da 

dejansko je treba tukaj mejo postavit. (r1) 

Neko skupno planiranje… (r1) 

 

…mi smo se letos dejansko na željo staršev odzvali… (r1) 

Potem pa aktiven Svet staršev, ki ni samo kritizerski, ampak, ki 

pove, kaj in kako. (r1) 

…še par staršev, ki so se odločili za vodenje kakih projektov, to je 

vse dobrodošlo. (r1)   

Jaz moram reči, da pri nas je tudi bila nekak ena zaokrožena celota 

staršev, ki je sodelovala pri tem in moram reči, da so bili 

zadovoljni. Da so bili starši iz Sveta staršev, ki so se v bistvu 

prostovoljno javili, da bodo pri tem sodelovali. In zato je bil 

verjetno tudi odziv bolj pozitiven, oni so bili bolj motivirani, da 

sodelujejo. (r1)  

Ostali starši pa so bili vključeni preko anket, ki smo jih mi sprožili, 

da smo ugotovili ta rang vrednot, kako bomo začeli, anketirani pa 

so bili vsi v pripravi. (r1) 

…drugače pa pri vzgojnih ukrepih, pri vsem tem, kar se na šoli 

dogaja, ja, zdej ja, starši so lahko dali svoje povratne informacije, 

kar se pa tiče vzgojnih ukrepov in tega, smo jih pa mi določili. In 

tudi mi izpeljemo postopke in tudi mislim, da je to prav. (r1) 

Položnice so ena taka stvar, ali kakršnakoli dejavnost, ki se jim zdi 

predraga, pa je potem plačljiva. (r1) 

Pa potem to rešujemo tako, da povemo, da je to zadeva, za katero 

smo se odločili zato, ker je kvalitetna. (r1) 

 

In potem pa konflikti z učitelji, bom rekla, da se eni starši znajo 

zelo hitro na ravnatelja obrnit. (r1)  

Jaz moram reči, da vedno odreagiram tako, da se mi lahko sicer 

usedemo tukaj, ampak najprej moramo imeti zraven otroka, 

moramo imeti razrednika, potem se ponavadi sami odločijo. Jaz to 

vedno doživim kot eno tožarjenje, in tako vidim le eno sliko, in se 

mi zdi, da to kar konstruktivno rešujemo. (r1)  

Ne, na splošno. (r1) 

 

Recimo starševski dan, ki smo ga izvedli, bi rekla, da je nastal na 

pobudo staršev, ravno tako tudi novoletni bazar. (r1) 

 

Ne, jaz bom rekla, je peščica posameznikov, da bi bilo pa to 

vsepovprek, pa ne. (r1) 

 

To je ocena - to se mi zdi neka klasična borba, če tako rečem, za 

otrokovo pozicijo. (r1) 

Kot dobro, odprto, kot šola. (r1) 

 

Ja, nujno, jaz mislim, da je prav, da to učiteljem povem, da je prav, 

da so pozitivno naravnani, da to poskušajo umestiti v svoje delo. 

(r1) 

 

Smo imeli tudi že izobraževanja, ki so navajala na to, recimo, kako 

starša sprejet, ko ga povabiš na govorilne ure, kako pripravit 

prostor. (r1) 

34% anketiranih staršev se je strinjalo ali zelo strinjalo s trditvijo, 

da z ravnateljem enakovredno sprejemajo vsak svoj delež 

odgovornosti za izobraževanje in vzgojo otroka.  

R1: Ja, bi se kar strinjala. (r1)  

26,5%, pa je bilo mnenja, da ravnatelj zmeraj upošteva njihovo 

mnenje.  

R1: Se mi zdi dosti visok procent. Jaz mislim, da so to tisti starši, ki 

vključevanja staršev 

 

- način dela: skupno načrtovanje 

aktivnosti 

- način dela: upoštevanje želja staršev 

- oblike sodelovanja: aktiven Svet 

staršev 

- način dela: vodenje projektov s strani 

staršev 

- aktivnejša vloga staršev iz Sveta 

staršev 

 

 

 

 

- ankete s starši 

 

 

- nevključevanje staršev v izvajanje 

vzgojnega načrta 

 

 

- vrste konfliktov: finančne zadeve 

 

- način reševanja: upravičevanje s 

kvaliteto dejavnosti (v primeru 

finančnih zadev) 

- vrste konfliktov: nerazumevanje z 

učitelji 

- način reševanja: srečanje vseh 

udeleženih v konfliktu (v primeru 

nerazumevanja staršev z učitelji)  

 

 

- ni razlike med starši iz Sveta staršev 

in drugimi starši 

- vključevanje staršev v odločitve, ki se 

tičejo šole: upoštevanje predlogov 

staršev glede neformalnih srečanj 

- nestrinjanje ravnateljice, da se starši 

želijo preveč vtikovati v zadeve, ki se 

tičejo šole 

- vrste odločitev: ocenjevanje 

 

- komunikacija med starši in šolo: 

odprta 

- prispevek ravnateljice k delu iz 

perspektive moči s starši: spodbujanje 

učiteljev o uporabi koncepta 

perspektive moči pri delu s starši   

- prispevek šole k delu iz perspektive 

moči s starši: izobraževanja učiteljev o 

sodelovanju s starši  

- ravnateljica izrazi strinjanje 

 

 

 

- ravnateljica izrazi nestrinanje 
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dejansko nimajo težav z otroki. Če bi vprašala tiste, ki kličejo 

zaradi kakršnegakoli konflikta, se jaz z njimi ne morem strinjat, oni 

pa z mano tudi ne, v tistem trenutku, ko je to nastalo. (r1) 

Imaš starše, ki zaznavajo sebe in otroka kot žrtev celega šolskega 

sistema, ampak teh staršev je recimo bolj malo. (r1) 

Ja, jaz se v bistvu strinjam s tem. (r1) 

 

 

 

 

Jaz mislim, da če je dobra komunikacija s svetovalno službo, ki 

potem svoje puščice širi naprej, in če so tu stvari jasne in odprte in 

se lahko dosti več vsega in dosti vsega naredi, kot če le en sam vodi 

in delegira. Tudi učitelji imajo aktive, vedno moraš imeti mrežo 

razpleteno, nekoga, na katerega se lahko obrneš. Jaz moram reči, da 

jaz zaupam v svoje učitelje. (r1) 

Ne, še nimamo… (r1)  

 

…bomo pa sigurno v samo evalvacijo za 2009 dali ta neformalna 

srečanja, starševski dan, ker je to sigurno tisto, kar je nekaj 

doprineslo k boljšemu partnerskemu sodelovanju. In jaz tudi 

mislim, da starši, ki so se na to odzvali, bi lahko temu pritrdili. (r1)  

Vsaj na 8 – jaz mislim,da je zelo pozitivno predvsem to, da bdimo 

nad tem sprotnim reševanjem problemov, da se to ne pometa pod 

preprogo. Jaz mislim, da k temu botrujejo naši tedenski sestanki, 

kjer se situacija sproži, kjer jo vidijo tudi drugi učitelji, ne samo 

razredniki, in da se to potem sporoča staršem naprej. (r1) 

Najbolj odgovoren – če zakonsko pogledam, sem jaz odgovorna, 

ampak jaz bi na prvo mesto dala učitelja, potem šolsko svetovalno 

službo, potem ravnatelj in nazadnje starši, kot tisti, ki so 

povabljeni, oni sami ne bodo silili, mi smo tisti, ki moramo nekaj 

narediti za to, da jih privabimo v šolo. (r1)  

 

 

 

- razlogi: ščitenje otroka 

 

- odgovornost vodstva za kakovost 

pedagoškega dela: ravnateljica izrazi 

strinjanje s tem, da je vodstvo 

odgovorno za kakovostno pedagoško 

delo 

- pomen sodelovanja ravnateljice s ŠSS 

in učitelji 

 

 

 

 

- šola ne izvaja evalvacije partnerskega 

sodelovanja s starši  

- razmišljanje o uvedbi evalvacije 

partnerskega sodelovanja s starši  

 

 

- 8 - sprotno reševanje problemov, 

redni tedenski sestanki z učitelji 

 

 

 

- učitelji - ŠSS - ravnatelj - starši 

 

INTERVJU RAVNATELJICA 2 

Menim, da kar precej. (r2) 

 

…tudi v svoji viziji šole, ki sem jo pripravljala, sem temu dala 

poudarek – sodelovanju s starši. (r2) 

 

 

Že to obveščanje staršev preko elektronskega medija, se pravi 

spletna stran, da dnevno določene stvari aktualiziramo… (r2) 

…da učitelji starše ogromno kličejo. (r2) 

 

Je dobro… (r2)  

…čeprav menim, da bi se dalo še kaj naredit, nikoli ni namreč tako 

dobro, da ne bi lahko bilo še boljše. (r2) 

Morda mesečno odprte ure tudi za starše…(r2) 

 

Potem tudi s svoje strani, s strani vodstva. (r2) 

 

…ker sem sama predlagala, da sodelujejo tudi aktivi, da so prisotni 

posamezni učitelji in potem takoj odgovarjajo na vprašanja. Se res 

čuti, da smo partnerji. (r2) 

Tedensko prav gotovo 3 ure… (r2)  

…če ni več, ker je elektronske komunikacije precej in se res takoj 

odzovem. (r2) 

Učitelji samostojno sodelujejo takrat, ko imajo individualne 

govorilne ure, tudi opažam oziroma ko spremljam, da takrat ko 

starši pokličejo ali elektronsko komunicirajo, so jim vedno na 

- interes šole za sodelovanje s starši: 

velik 

- interes šole za sodelovanje s starši: 

sodelovanje s starši opredeljeno v viziji 

šole 

 

- način: obveščanje staršev preko 

spletne strani  

- način: preko učiteljev 

 

- ocena: dobro 

- ocena: ravnateljica izrazi željo po 

izboljšanju sodelovanja s starši   

- predlogi za izboljšanje: mesečne 

odprte ure za starše 

- predlogi za izboljšanje: trud s strani 

vodstva 

- prisotnost aktivov učiteljev na Svetu 

staršev 

 

- čas: 3 ure tedensko 

- elektronsko komuniciranje s starši 

 

- skrb za sodelovanje s starši: v veliki 

meri prepuščena tudi učiteljem in ŠSS 

samim 
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razpolago. Prav tako šolska svetovalna služba – telefonsko, 

elektronsko, tako da menim, da tega je kar precej. (r2)  

Zdi pa se mi, da ves čas komuniciram in s starši in z zaposlenimi, 

kljub temu, da oni mogoče nimajo tega občutka. Tako, da mislim, 

da sem zaenkrat kar zadovoljna z vloženim časom. (r2) 

Ne, kot zelo veliko odgovornost, ker menim, da če je dobro 

sodelovanje s starši, najprej z moje strani tudi, potem je takoj 

marsikakšen problem že manj. (r2) 

Tudi moja vizija je bila, da resnično starše vsaj na enem 

roditeljskem sestanku pozdravim in določene stvari povem. In v 

letošnjem šolskem letu mi je uspelo, da sem bila na vseh prvih 

roditeljskih sestankih, naredila uvod, potem so šli pa v razrede, 

recimo dva 7 skupaj, tri 8 skupaj, na hodniku, potem pa starši v 

razrede. Tako da sem celo šolo pozdravila, povedala novosti, 

spremembe, na dobro, na slabo in tako. (r2) 

Zdej večkrat po potrebi tudi vmes pridem, zdejle recimo drug teden 

imam en roditeljski sestanek, ker so bili problemi, konflikti in ga 

želim še dodatno obrazložit… (r2) 

 

Pa tudi na prireditvah sem zraven, kot so novoletna prireditev, kjer 

je bilo več kot 300 staršev, ko so odhajali sem jih osebno 

pozdravila zaželela srečno, ko sem gostiteljica jih vedno osebno 

pozdravim. (r2)  

…uvodni roditeljski sestanek… (r2) 

 

 

…razne prireditve… (r2) 

 

…razna obveščanja, recimo, recimo ko dam na spletno stran 

aktualno, ker mi imamo na tak način pripravljeno, da vsi starši, to 

sem jim tudi na prvem roditeljskem sestanku povedala, da se lahko 

prijavijo na novice aktualno, da jim ni treba vsak dan gledat spletno 

stran, ampak, ko se prijavijo in ko jaz nekaj ali pa kdo od učiteljev 

obesi gor, neko obvestilo, ga avtomatsko dobijo na svoj elektronski 

naslov. (r2) 

Njihov pristop, pristop z izredno veliko agresijo že v besedah, ko 

nekaj napišejo, z nekimi velikimi očitki, pripombami, kaj učitelji 

recimo delajo narobe ali pa jaz recimo. In potem je nam težko 

odreagirat mirno nazaj. (r2) 

Ker imamo pa tudi starše, ki so mi rekli, veste kaj, če vzgojno-

izobraževalni proces teče normalno, kaj bi jaz to hvalil, jaz samo to 

bom povedal, kar ni v redu. Opazila sem, da če je vse v redu, potem 

je pa šolska prehrana zanič. Ko ni drugih pripomb, je pa hrana 

mrzla in zanič, zakaj nimamo dveh menijev, zakaj nimamo 

solatnega bara in podobno… (r2) 

Zdaj za socialno-ekonomski položaj bi rekla, da ne. (r2) 

 

 

Ja, to bi bilo, nerazumevanje z učitelji, sigurno. (r2) 

 

 

Teme, ki smo jih dali, so se mi zdele zelo zanimive. Vedno je to 

tudi opcija, da nimajo časa, ker vedno jim mi tudi napišemo, da 

nam tudi oni napišejo, kaj si želijo in mi potem to tudi upoštevamo, 

tako da tu je bolj vprašanje, kdo si sedaj tu izmišljuje, mi ali oni. 

(r2) 

Mislim res, kaj vse se otrokom dovoli. In ko pridejo starši z 

otrokom na govorilno uro, že vidiš tisto komunikacijo, ko otrok 

preglasi starša, ko neprimerno odreagira starš in tako in iz tega ven 

smo začutili, da nujno potrebujemo to temo. In zato smo jo 

 

 

- ravnateljica izrazi zadovoljstvo z 

vloženim časom v sodelovanje s starši 

 

- nestrinjanje ravnateljice o doživljanju 

sodelovanja s starši kot »dodatno delo«  

 

- prispevek ravnateljice k boljšemu PS s 

starši: prisotnost na uvodnih 

roditeljskih sestankih 

 

 

 

 

- prispevek ravnateljice k boljšemu PS s 

starši: prisotnost ravnateljice na 

roditeljskih sestankih v primeru 

konfliktov 

- prispevek ravnateljice k boljšemu PS s 

starši: prisotnost na prireditvah 

 

 

- prispevek ravnateljice k boljšemu PS s 

starši: prisotnost na uvodnih 

roditeljskih sestankih 

- prispevek ravnateljice k boljšemu PS s 

starši: prisotnost na prireditvah 

- prispevek ravnateljice k boljšemu PS s 

starši: elektronsko komuniciranje s 

starši  

 

 

 

 

- ovire: agresiven pristop staršev 

 

 

 

- ovire: prevelika osredotočenost 

staršev na pomanjkljivosti  

 

 

 

 

- nestrinjanje ravnateljice s tem, da je 

slabši socialno-ekonomski položaj ovira 

za sodelovanje s šolo 

- strinjanje ravnateljice s tem, da je 

nerazumevanje z učiteljicami ovira za 

sodelovanje s šolo 

- nestrinjanje ravnateljice s tem, da so 

nezanimive teme predavanj ovira za 

sodelovanje staršev s šolo 

 

 

- teme predavanj določa šola glede na 

prepoznane potrebe 
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postavili, sicer tukaj nismo nič starše spraševali. Ampak mogoče je 

tudi to potem, ko nekak ti s temi idejami, besedami prideš do ušes 

staršev, pa mogoče začutijo svojo stisko, da oni pa to narobe delajo 

in mogoče je zaradi tega tudi tema na nek način nezanimiva. (r2)  

Ja, predvsem, ko starši izrazijo neko stisko ali nek problem, da jim 

mi gremo naproti. (r2) 

Kot drugo, če jih mi na nekaj povabimo, da se v večini temu 

odzovejo. (r2) 

…na kratko pri partnerstvu gre res za medsebojno spoštovanje… 

(r2)  

…in upoštevanje. (r2)    

…zdej letos bomo imeli spet Dan odprtih vrat… (r1) 

 

Zdej ti Sveti starši so tudi kar, no, ampak tu ni nujno, da ravnatelj 

pride, ampak pridem, vabljena sem vedno in tudi poskrbim, da 

pridem. (r2) 

Potem tudi včasih v lastno škodo poskrbim, da pridem, recimo, to 

prireditev, ki smo jo imeli za novo leto, nisem na prireditev svojega 

otroka šla, zato da sem na prireditvi na naši šoli imela govor, ker je 

bilo vse istočasno. (r2) 

Jaz sem recimo tudi, ne vsak dan, ampak določena jutra na vhodu 

zjutraj pozdravljam. (r2) 

 

Eni mi tudi na takšen način kaj sporočijo, tako, da sem jim tudi na 

razpolago. Kakšen, če ima kakršenkoli ali predlog, pripombo, mi 

zjutraj lahko preda in je takoj rešitev, ne, bi rekla, lahko na dlani. 

(r2) 

…da se trudim nadaljevati s tem, kar sem začela, kot sem že rekla, 

nikoli ni tako dobro, da ne bi lahko bilo še boljše. (r2)  

Ja, zdej sodelovali so, zdej to na pamet govorim, mislim, da je bilo 

približno 70% odziva na vprašalnike, ki so jih vsi starši 

izpolnjevali, torej lahko rečem, da smo dobro sodelovali. (r2) 

Tako, da sodelovanje staršev je bilo, potem ko smo prišli do tiste 

faze, ko so starši na Svetu staršev izpolnjevali SWOT analizo, 

samo starši iz Sveta staršev. (r2) 

Ja, zdej v samo oblikovanje so bili vključeni tako, kot sem rekla, 

torej ankete med starši… (r2) 

…in potem posamezniki, ki so se javili, da bodo bolj aktivno 

sodelovali. (r2) 

 

V samo izvajanje vzgojnega načrta niso vključeni. (r2) 

 

Ampak imajo pa že pripombe, kaj ni v redu. In sem jim svetovala, 

naj mi pišejo, ker mi med letom vzgojnega načrta ne moremo 

spreminjati, vsaj jaz sem tega mnenja, da ga med letom ne bomo 

spreminjali. Zdaj si beležimo, kaj je tisto, kaj smo si zastavili 

previsoko, pa nam ne uspe in kaj je tisto, kar papir prenese pa 

drugo leto ne bo več na papirju. (r2) 

Ja, če je komu kaj na kolesu narejeno, ker nimamo kolesarnice še 

vedno urejene, takoj pridejo k meni. (r2)  

Potem kar se tiče prehrane, recimo, da bi želeli dietno ali kaj 

takega. (r2)  

Potem pa včasih, če imajo kakšne probleme, recimo, če se ne 

razumejo z učiteljicami ali se z njimi ne morejo dogovoriti. (r2) 

Predvsem poslušam… (r2)  

…mirno, nikoli nisem, da bi bila agresivna. (r2) 

Skušam zagovarjat, če je kakšen učitelj vpleten, čeprav potem 

ponavadi rečem, da bi želela, da je učitelj tudi zraven, ne bom se 

jaz sama pogovarjala, če je neka tretja oseba. (r2) 

Če pa menim, da lahko jaz rešim zadevo, potem pa skušam takoj 

 

 

 

 

- pomen: pripravljenost šole za 

reševanje težav 

- pomen: odziv staršev na povabilo šole  

 

- pomen: medsebojno spoštovanje 

 

- pomen: medsebojno upoštevanje 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: Dan odprtih vrat 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: Svet staršev 

 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: novoletno druženje 

 

 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: jutranji pozdrav staršev na 

vhodu  

- priložnost za: podajanje predlogov, 

pripomb 

 

 

- predlogi za izboljšanje: nadaljevanje 

dosedanjega dela 

- pripravljenost staršev za sodelovanje: 

dobro 

 

- aktivnejša vloga staršev iz Sveta 

staršev 

 

- vključevanje staršev v oblikovanje 

VN: ankete med starši 

- vključevanje staršev v oblikovanje 

VN: starši, ki so se prostovoljno javili 

za sodelovanje 

- nevključevanje staršev v izvajanje 

vzgojnega načrta 

- upoštevanje predlogov staršev glede 

izboljšanja izvajanja vzgojnega načrta 

 

 

 

 

- vrste konfliktov: v primeru materialne 

škode 

- vrste konfliktov: nezadovoljstvo s 

prehrano 

- vrste konfliktov: nerazumevanje z 

učitelji  

- način reševanja: poslušanje staršev 

- način reševanja: miren pristop 

- način reševanja: srečanje vseh 

udeleženih v konfliktu 

 

- način reševanja: hiter odziv na 
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odreagirat v parih dneh, če se da, vse se pa ne da, a ne. (r2)  

Ne, bi rekla kar na splošno. (r1) 

 

Ja, zdej kar se tiče kakih izletov, športnih dnevov, podamo staršem 

naš predlog in potem vprašamo še njih za mnenje in ga tudi 

upoštevamo, če je le mogoče. (r2) 

Ja, meni se zdi, da se preveč vtikajo, predvsem mi učitelji izražajo 

to stisko. (r2) 

 

Ja, recimo, kolikokrat gre učitelj podaljšanega bivanja z otroki ven 

in zakaj jih ven ne pelje. (r2) 

…ali v delo učitelja… (r2)  

Tako, da zelo veliko je vmešavanja v delo podaljšanega bivanja ali 

v delo učitelja, predvsem na razredni stopnji, hitro sodijo in tako. 

(r2) 

Potem jaz sem imela tudi že take, ko so starši šteli, koliko krat je 

kakšen otrok nastopal na kakšni prireditvi, tudi minutirali so. (r2) 

…vidim, da je dobra, ker čutim, da smo se vsi vedno pripravljeni 

pogovarjat, in po telefonu, pokličejo naše svetovalke, če je karkoli 

potrebno. (r2) 

…mislim, da starši pri nas nimajo tega problema, da bi se mi bali 

podat svoje mnenje. (r2) 

Imeli smo sicer neka izobraževanja za učitelje, kako komunicirat s 

starši, ampak vidim, da je očitno tega premalo. (r2)  

 

In če je to to, mislim, da je moja naloga tudi na kakšni učiteljski 

seji o tem spregovorit. (r2) 

 

Ja, bi rekla, da je približno tako tudi na naši šoli. (r2) 

Tako da včasih je treba poslušat starše. Nekateri učitelji mi rečejo, 

da preveč poslušam starše, da kar zmrznem. (r2) 

Kar se tega tiče, imam jaz dober občutek, da dobro peljem z njimi. 

Zato pa tudi veste, ko ti pišejo novoletne čestitke, pa po mailu, se 

mi zdi, da se jih je zelo veliko zahvaljevalo, pa da mi želijo vse 

dobro. Ali pa kakšen gospod, ko veš, da je kje položaju, na 

predsedstvu ali pa v parlamentu, ali pa kakšen novinar, ko ti reče: 

»Čestitam, dobro vodite šolo, vse štiri vogale podpirate«. To se ti 

zdi, več kot cela plača, mislim, meni osebno. (r2) 

Ja, jaz se na en način strinjam s tem, da vodstvo lahko vpliva na 

kakovost…(r2) 

 

 

 

Tako, da jaz zagovarjam, da manj je več. Se pravi raje en projekt, 

dva projekta, in da to delamo kvalitetno. (r2) 

Jaz mislim, nek razvoj pa mora šola imet, da ravnatelj mora imeti 

vizijo, prihodnost za šolo. Ko sem prišla, sem ugotovila, da šola 

nima razvojnega načrta. Šola mora imeti razvojni načrt, tako iz 

pedagoškega vidika kot tudi iz vidika zagotavljanja materialnih 

pripomočkov. Tako da to sem naredila s tem šolskim letom, da 

imamo razvojni načrt. (r2) 

Kar se kakovosti tiče, jaz mislim, da ravnatelj lahko ima vizijo, 

lahko spodbuja učitelje, ampak v glavnem kader kakršen ima, pač 

ima. (r2)  

Ja, vprašalnike damo staršem, ko otroci zaključijo vsako triado, v 4. 

in 6. razredu. (r2) 

Ja, glede na to, da sem kar kritična, tako osebno že rečem, da dobro 

sodelujemo, a mislim, da bi se dalo še kaj, mogoče bi dala 7. Ravno 

zaradi tega, ker mislim, da bi se dalo še boljše, čeprav v tem 

trenutku nimam idej. (r2) 

probleme staršev 

- ni razlike med starši iz Sveta staršev 

in drugimi starši 

- upoštevanje predlogov staršev glede 

izletov, športnih dni 

 

- strinjanje ravnateljice, da se starši 

želijo preveč vmešavati v zadeve, ki se 

tičejo šole 

- vrste odločitev: organizacija 

podaljšanega bivanja 

- vrste odločitev: delo učitelja 

- več vmešavanja staršev na razredni 

stopnji 

 

- vrste odločitev: nastopanje otrok na 

šolskih prireditvah 

- odprta komunikacija  

 

 

- starši lahko izrazijo svoje mnenje  

 

- prispevek šole k delu iz perspektive 

moči s starši: izobraževanja učiteljev o 

sodelovanju s starši 

- prispevek ravnateljice k delu iz 

perspektive moči s starši: »točka« na 

učiteljski seji 

- ravnateljica izrazi strinjanje 

- ravnateljica izrazi strinjanje, da 

včasih je treba prisluhniti staršem 

- pomen zahvale »pomembnih« staršev 

 

 

 

 

 

 

- odgovornost vodstva za kakovost 

pedagoškega dela: ravnateljica izrazi 

strinjanje s tem, da je vodstvo 

odgovorno za kakovostno pedagoško 

delo 

- preobremenjenost učiteljev kot ovira 

za kakovostno pedagoško delo 

- razvojni načrt šole 

 

 

 

 

 

- soodgovornost učiteljev za kakovostno 

pedagoško delo 

 

- evalvacija: vprašalniki za starše po 

koncu I. in II. triade 

- 7 - želja po izboljšanju sodelovanja s 

starši 
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Najbolj odgovoren, sem mi zdi, da sem najprej jaz tista, ki jih 

skušam povezovat, se pravi, je ena pri meni, 2 učitelji, 3 starši, 4 pa 

svetovalna služba. (r2) 

Ker tudi jaz recimo sedaj iz tega izhajam, da ko imamo roditeljske 

sestanke, jaz pripravim tudi smernice, da nekak enotno govorimo. 

(r2) 

- ravnatelj - učitelji - starši – ŠSS 

 

 

- skrb za sodelovanje s starši: priprava 

smernic za vsebino roditeljskih 

sestankov 

 

INTERVJU RAVNATELJICA 3 

Jaz mislim, da kar zelo veliko… (r3) 

 

…najprej razredniki… (r3)  

…potem svetovalna služba… (r3)  

…potem imamo aktiven Svet staršev… (r3) 

Ja, mislim, da je kar dobro. (r3) 

Ja, recimo tedensko vsaj 4 ure. (r3)  

To zajema priprave na roditeljske sestanke (torej, to da sodelujem z 

učitelji pri pripravi roditeljskih sestankov)… (r3) 

…individualne pogovore… (r3) 

…po telefonu. (r3)  

Lahko rečem, da kar v veliki meri. (r3)  

 

 

Glede nadarjenih… (r3) 

 

…glede učencev s posebnimi potrebami… (r3) 

 

 

…potem ko gre za kake, kako naj temu rečem, bolj strokovne 

pogovore, ko imajo starši kakšen problem… (r3) 

 

Ja, če bi lahko delala 80 ur na teden, potem ja, drugače pa mislim, 

da je to dovolj. (r3)  

Ne, to je delo, ki je povezano s pedagoškim delom na šoli (r3) 

 

No, moj prispevek vidim v tem, da omogočim, da skupaj 

uresničimo ideje. (r3) 

Ampak to, da bi pa jaz imela čarobno palčko in da bi njih kar tako 

privabila, jaz mislim, da je potrebno obojestransko sodelovanje. 

(r3) 

Ja, prezaposlenost se mi zdi en velik problem v današnjem času, 

starši pridejo pozno domov. Čas ni usklajen, ko mi nehamo, tudi 

oni nehajo. In tukaj je eden od vzrokov in mislim, da največji. (r3) 

Več ali manj saj so pripravljeni, samo časovno jim to ne znese. (r3)  

Ne, jaz ne bi rekla, da je karkoli od tega. (r3) 

 

 

 

 

Sodelovanje, predvsem pa medsebojno sodelovanje okrog vseh teh 

dejavnosti, ki se tičejo otroka. (r3) 

Ja, festival Na Gaju… (r3) 

 

In tukaj mislim, da smo res dosegli namen, da smo skupaj nekaj 

naredili v dobro otrok. (r3) 

Še povečat to sodelovanje, ki je bilo v okviru šolskega sklada za 

organizacijo tega festivala. (r3) 

Dobro so sodelovali, dobro res, so dali pripombe in to takšne 

pripombe, ki so bile upoštevane, njihove ideje smo uresničili, 

mislim, da smo kar dosti dobro naredili. (r3)  

Dejansko so prišla ta vprašanja do vseh staršev, učitelji so bili tudi 

- interes šole za sodelovanje s starši: 

velik 

- način: preko razrednikov 

- način: preko ŠSS 

- način: aktiven Svet staršev 

- ocena: dobro 

- čas: vsaj 4 ure tedensko 

- oblike: sodelovanje z učitelji pri 

pripravi roditeljskih sestankov 

- oblike: individualni pogovori s starši 

- oblike: telefonsko 

- skrb za sodelovanje s starši: v veliki 

meri prepuščena tudi učiteljem in ŠSS 

samim 

- skrb prepuščena ŠSS in učiteljem 

glede: delo s starši nadarjenih učencev 

- skrb prepuščena ŠSS in učiteljem 

glede: delo s starši učencev s posebnimi 

potrebami 

- skrb prepuščena ŠSS in učiteljem 

glede: pogovori s starši, v primeru težav 

učenca/starša  

- ravnateljica izrazi zadovoljstvo z 

vloženim časom v sodelovanje s starši 

- nestrinjanje ravnateljice o doživljanju 

sodelovanja s starši kot »dodatno delo«  

- prispevek ravnateljice k boljšemu PS s 

starši: pomoč pri uresničevanju idej  

- pomen pripravljenosti staršev za 

sodelovanje 

 

- ovire: prezaposlenost staršev 

 

 

- ovire: pomanjkanje časa 

- nestrinjanje ravnateljice s tem, da so 

nezanimive teme predavanj/socialno-

ekonomski položaj/nerazumevanje z 

učitelji ovira za sodelovanje staršev s 

šolo 

- pomen: sodelovanje v korist otroka 

 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: festival Na Gaju 

- priložnost za: sodelovanje v korist 

otrok 

- predlogi za izboljšanje: spodbujanje 

neformalnih druženj 

- pripravljenost staršev za sodelovanje: 

dobro 

 

 -vključevanje staršev v oblikovanje 
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seznanjeni, ampak v razredu so to vodili starši iz Sveta staršev, ne 

učitelji in to se mi zdi pomembno. (r3)   

 

Ja, seveda po postopkovniku, ko jih je potrebno vključiti, z njimi 

tako ali tako izdelamo individualni vzgojni načrt in svoj del 

odgovornosti morajo oni izpeljati. (r3) 

Ne, ker jih najprej pošljem nazaj k razredniku, ker je popolnoma 

nesmiselno, da oni najprej k meni pridejo, ker nisem jaz v situaciji, 

niso oni v situaciji, v situaciji je otrok in tisti, ki je udeležen, se 

mora najprej tam pozanimat in stvari razrešit. Vedno pošljem starša 

nazaj, tudi če me pokliče, ga pošljem najprej k učitelju, ker je on 

pravi naslov, ne jaz. (r3) 

Ne, nima nobene zveze s tem, ali so to starši v Svetu staršev ali ne. 

(r3) 

Na Svetu staršev, kjer imajo oni njihov predstavniški organ, kjer 

oni lahko povejo svoje ideje…(r3)  

 

…ampak ali jih bomo sprejeli ali ne, to so pa vse strokovne 

določitve. Odločitev stroke. (r3) 

 

Tukaj, mislim, da je njihovo področje, tisto, ki se tiče recimo 

prehrane in podobno, ker je to povezano z njihovim 

financiranjem…(r3) 

…glede strokovnega dela, tega, kaj se dela v razredu, kaj delamo 

tukaj, tukaj pa več oni nimajo svojih, a ne. (r3) 

Ja, recimo ocene… (r3) 

…ampak če so jasni kriteriji, potem tukaj ni težav. Če se že na 

začetku pove, to je tako in tako, potem to stvar sprejmejo. Če pa ni 

jasno povedano in če učitelj ni dovolj jasen, dovolj konkreten, 

potem ima lahko težave. Če pa pove na začetku, pri meni je pa 

tako, tako, tako, to jaz zahtevam, tole je treba narest in če se vsega 

tega drži, ni. In več ali manj ni. (r3) 

Zagotovo pa so taki, ki bi radi svojega otroka zaščitili na vseh 

možnih področjih, ga dajali v vatko… (r3)   

…ampak to so posamezniki. Na šolo reciva 1 % takih staršev. (r3) 

 

 

Kot dobro. (r3) 

Jaz sem staršem vedno na voljo na govorilnih urah… (r3) 

…in pa preko elektronske pošte, če je kakršnakoli stvar. (r3) 

 

Lahko se mi pogovarjamo, ampak prav to vodenje komunikacije, to 

vodenje pogovora, to je ena od zelo zahtevnih stvari. In to moram 

reči, da jaz zelo pogrešam, tudi na Pedagoški fakulteti. Prav na 

fakulteti bi morali učitelje tudi usposobit, kako vodit pogovore, 

kako sporočit staršem mogoče tudi kakšno manj ugodno novico. 

(r3) 

Mi imamo izobraževanja, zunanja in znotraj šole. (r3) 

 

 

Ne, s tem se jaz ne strinjam. Ne strinjam se zato, ker šola je tukaj 

institucija, ki pač ima določene cilje, ki se morajo uresničiti za 

vsakega posameznika. Oni kot starši imajo pa doma drugo stvar, in 

sicer podporo otroku na vseh teh področjih, da otrok lahko to tukaj 

uresniči. (r3) 

Lahko oni predlagajo, ampak mislim, da so učitelji tu tisti 

strokovnjaki, ki se odločijo, kaj in kako z otrokom. (r3) 

To ni res. (r3) 

 

 

VN: razprava s starši v posameznih 

razredih o VN preko predstavnikov 

staršev 

-vključevanje staršev v izvajanje VN: v 

primeru izdelave individualnega 

vzgojnega načrta 

- način reševanja: zahteva ravnateljice, 

da poskušajo konflikt najprej razrešit z 

učiteljem 

 

 

 

- ni razlike med starši iz Sveta staršev 

in drugimi starši 

- vključevanje staršev v odločitve, ki se 

tičejo šole: podajanje idej staršev na 

Svetu staršev 

- vključevanje staršev v odločitve, ki se 

tičejo šole: sprejem odločitev odvisen od 

vrste odločitev 

- upoštevanje predlogov staršev 

povezanih s področjem njihovega 

financiranja (npr. prehrana, prevozi) 

- neupoštevanje predlogov staršev glede 

organizacije dela v razredu 

- vrste odločitev: ocenjevanje 

- pomen jasno postavljenih kriterijev s 

strani učiteljev glede odločitev, ki se 

tičejo šole  

 

 

 

- razlogi: ščitenje otroka 

 

- nestrinjanje ravnateljice, da se starši 

želijo preveč vmešavati v zadeve, ki se 

tičejo šole 

- odprta komunikacija 

- oblike: govorilne ure 

- oblike: elektronsko komuniciranje s 

starši 

- izobraževanje učiteljev o komunikaciji 

s starši že med študijem 

 

 

 

 

- prispevek šole k delu iz perspektive 

moči s starši: izobraževanja učiteljev o 

sodelovanju s starši 

- ravnateljica izrazi nestrinjanje  

 

 

 

 

- ravnateljica izrazi nestrinjanje 

 

- odgovornost vodstva za kakovost 

pedagoškega dela: ravnateljica izrazi 

nestrinjanje s tem, da je vodstvo 
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Po drugi strani pa sem tudi sama ugotovila, da prav obiski drugih 

šol predvsem po Evropi, prinesejo svojo vrednost. Moram reči, da 

so te izkušnje učiteljev, ki jih vidijo drugod in da jih potem 

prinašajo k nam, na naše področje, sploh te sodobne oblike, metode 

dela… (r3) 

…tudi ti razvojno-aplikativni projekti Zavoda za šolstvo, da je to 

to. (r3) 

Tako da se mi zdi, da je tukaj ta vrednost vodstva, da gre v korak s 

časom, pa da učiteljem skozi predstavlja novosti, pa a bi probal 

mogoče to, pa boš videl, če bo šlo, če je dobro, če gre, ne. (r3)  

Ja, s pomočjo vprašalnikov na koncu šolskega leta… (r3) 

 

Smo se premaknili na 6. Prav na teh neformalnih srečanjih, mislim, 

da se stvari izboljšujejo in delajo… (r3)  

Imamo lahko recimo nogometno srečanje, neformalno srečanje… 

(r3)  

…otroci nekaj pripravijo, pa je to spet druga oblika roditeljskega 

sestanka – starši, otroci, učitelji zraven… (r3) 

 

…ali pa kostanjev piknik… (r3) 

 

…ali pa na koncu leta skupno druženje nekje, ne vem, en piknik, 

skratka druge oblike druženja. (r3) 

Ne sedet v učilnici na klasičnem roditeljskem sestanku, ker to ni to. 

(r3) 

Vsi smo odgovorni, ne bom rekla, da je kdo manj odgovoren, tako 

starši kot šola. Je ni osebe, da bi bila kaj manj odgovorna. Ne bom 

rekla, da je pa ena oseba na šoli manj odgovorna, ker ni. (r3) 

odgovorno za kakovostno pedagoško 

delo 

- pomen izkušenj iz tujine 

 

 

 

 

- pomen sodelovanja učiteljev v 

projektih 

- spodbujanje učiteljev za sprejem 

novosti  

 

- vprašalniki za starše ob koncu 

šolskega leta 

- 6 - organizacija neformalnih srečanj 

 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: športne igre 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: otroci pripravijo srečanje za 

starše in učitelje 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: kostanjev piknik 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: piknik ob koncu šolskega leta 

- zastarelost klasičnega načina 

roditeljskega sestanka 

- enaka odgovornost vseh akterjev za 

vzpostavljanje partnerskega 

sodelovanja med domom in šolo 

 

INTERVJU RAVNATELJICA 4 

Ja, zdej to bi težko ocenila, ampak verjetno lahko bolj iz 

osebnostnega stališča ocenim, da veliko. (r4) 

…to so govorilne ure dopoldne vsak teden in enkrat mesečno 

popoldan. (r4) 

Drugače se pa vsi nekako trudimo delati v tej smeri, da 

komuniciramo s starši vsakič, ko se nam zdi to potrebno. Zdej to je 

iz našega vidika, potrebno je takrat, ko so otroci ali zelo dobri ali 

niso v skladu s hišnim redom ali pa kadar ocenimo, da njihovo delo 

v šoli ni tako, kakršno bi moralo biti ali pa če več časa manjkajo. 

(r4) 

Ja, kar dobro. (r4) 

To je zdej zelo odvisno, v katerem obdobju smo. (r4) 

Glede samih staršev, do mene pridejo tiste stvari, ki jih ne uredijo 

učitelji, ker gre za postopnost, a ne. Najprej je učitelj, razrednik, 

potem pa v končni fazi sem jaz. (r4) 

Glede na obdobja smo rekli, da je odvisno, ali smo v fazi 

pripravljanja oziroma vsako leto na novo organizacije Sveta 

staršev… (r4)  

…pripravljanja kakšne skupne naloge, da za šolski sklad delamo ali 

pa da imamo kakšno večjo dejavnost, ker pri nas imamo recimo 

zelo veliko projektov na naši šoli. (r4) 

…imamo dan odprtih vrat… (r4) 

 

…imamo skupne športne igre, tudi to so dobri kontakti s starši. (r4) 

 

Imamo zelo veliko projektov, kjer učenci sodelujejo in tudi tam se 

neobvezno srečujemo s starši… (r4)  

 

- interes šole za sodelovanje s starši: 

velik 

- način: govorilne ure 

 

- način: v primeru otrokovih težav 

 

 

 

 

 

- ocena: dobro 

- čas: odvisno od obdobja 

- vrste konfliktov: nerazumevanje z 

učitelji 

 

- oblike: organizacija Sveta staršev 

 

 

- oblike: priprava dejavnosti skupaj s 

starši  

 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: Dan odprtih vrat 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: skupne športne igre 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: srečanja s starši ob sodelovanju 

otrok v projektih  
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…kar je tudi zelo pomembno za komunikacijo s starši, včasih še 

bolj. (r4) 

In v tem neobveznem pogovoru zvem precej več stvari o otroku in 

oni od mene, kot če bi se srečali kako drugače. (r4)  

Jo kar prepuščam in tudi spodbujam jih, da so čim bolj aktivni na 

tem področju. (r4) 

 

Tako bom rekla, imam občutek, da s starši kar zelo veliko delamo. 

(r4)   

 

In tukaj so tiste stvari, za katere se nam zdi, da bi mogoče starši 

morali nekoliko drugače vključevat, ne toliko procesno skozi 

naloge, kaj moj zna, kaj je doma vse znal, v šoli pa ne zna. (r4) 

Ampak recimo, bi bilo pa zelo fino, ko imamo pa te Šole za starše, 

to je tudi način komunikacije, recimo projekt, ko je prav njim 

namenjen, bom pa rekla, smo najboljši rezultat dosegli, ko se je 19 

staršev oglasilo od 517. (r4) 

Ampak ob zaključevanju ocen imamo pa vse starše tukaj in jih 

predvsem zanima, zakaj moj ni pokazal tistega znanja, ki so ga oni 

doma videli. (r4) 

 

In tamle vsi z lahkoto ocenimo, da moj otrok zna matematiko, 

čeprav je moje delovno področje čisto nekaj drugega, tudi v bližini 

učiteljevega dela ni. (r4) 

Zelo slaba je komunikacija pri nas, vsepovsod je slaba 

komunikacija… (r4)  

…zelo pogosto prihaja do nesporazumov ravno zaradi tega, ker se 

težko dogovorimo, kaj kdo misli in na kakšen način to misli. (r4) 

Ne, nikakor, ker brez staršev kot sem že rekla, ne gre. So zelo 

pomembni tretji. (r4) 

 

Jaz bom zagotovo rekla, da je ta pozitivni pristop, da jih 

sprejemamo… (r4) 

  

…da vsi skupaj poskušamo sodelovati zaradi otroka, in se 

zavedamo, da s potrpežljivostjo in pozitivnim pristopom 

poskušamo otroku omogočiti boljše okolje. (r4) 

 

Tu je tudi klima, ki se ustvarja na šoli, to je sigurno odvisno od 

vodstva. (r4) 

 

To, da se je delovnik zelo podaljšal, da so starši kar tam nekje do 5, 

6 v službah, da so mame tudi zelo zaposlene. (r4) 

Recimo tale zadnja zadeva, socialnoekonomski položaj, tukaj gre 

tudi za kulturne razlike. In ja, je ovira. Pri nas imamo, ne vem, bom 

rekla, 30% otrok iz drugega govornega področja. In ti starši 

sodelujejo na zelo ekstremne načine, ravno ti mogoče bom rekla. 

Joj, veste to sodelovanje, tukaj smo si svetlobna leta narazen s 

starši, res svetlobna leta. (r4) 

Kar je pa vzrok prav v tej kulturni razliki. Ekstremno to pomeni, ali 

da sploh ne pošiljajo otrok v šolo, se nam dogaja, a ne. Odidejo za 

novo leto, pa pridejo čez dva meseca nazaj in sploh ne razumejo, da 

morajo povedat, da jih ne bo toliko časa. Potem po drugi strani pa 

da prihaja do konfliktov zaradi besednega nerazumevanja. (r4) 

Problem otrok iz drugega govornega področja, so zelo pridni, zelo 

delovni, samo ne dosegajo več kot ocene 3, ker ne morejo, ker ne 

razumejo in tudi kulturno smo si tako različni, da si vi sploh ne 

morete predstavljati. Oni so res svetlobna leta narazen. (r4) 

Ne vem, če ste bila kdaj v Bosni? In zdaj si predstavljajte, da ti naši 

otroci hodijo v petek v Bosno, v ponedeljek pridejo pa k nam  v 

- priložnost za: boljšo komunikacijo s 

starši 

- priložnost za: pogovor o otroku 

 

- skrb za sodelovanje s starši: 

spodbujanje učiteljev za sodelovanje s 

starši 

- ravnateljica izrazi zadovoljstvo z 

vloženim časom v sodelovanje s starši 

 

- ravnateljica izrazi željo po drugačnem 

načinu sodelovanja s starši 

 

- Šola za starše: nizka udeležba staršev 

 

 

 

- vmešavanje staršev v zadeve, ki se 

tičejo šole: več vmešavanja staršev ob 

koncu šolskega leta 

 

- vrste odločitev: ocenjevanje 

 

 

- slaba komunikacija 

 

- težave s sklepanjem dogovorov s starši 

 

- nestrinjanje ravnateljice o doživljanju 

sodelovanja s starši kot »dodatno delo« 

 

- prispevek ravnateljice k boljšemu PS s 

starši: sprejemanje staršev 

 

- prispevek ravnateljice k boljšemu PS s 

starši: zavedanje o sodelovanju zaradi 

koristi otroka 

 

- prispevek ravnateljice k boljšemu PS s 

starši: skrb za dobro šolsko klimo 

 

- ovire: prezaposlenost staršev 

 

- strinjanje ravnateljice s tem, da je 

narodna pripadnost staršev ovira za 

sodelovanje s šolo 

 

 

 

- razlogi za ovire: kulturne razlike 

 

 

 

 

- stigmatizacija učencev in staršev 

druge narodne pripadnosti 

 

 

- nestrinjanje ravnateljice s tem, da je 

nerazumevanje z učiteljicami ovira za 
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šolo. To pridejo v drug svet, starši popolnoma nič ne razumejo, mi 

smo pa zahtevna šola, zahtevna šola, ne ljubljanska, vsi, v 

primerjavi z bosanskimi šolami smo tako zahtevni, da si ne morete 

mislit. Posebej na tem humanističnem področju, mogoče na 

naravoslovnem, so oni, so toliko aktivni, ampak to, kaj smo mi na 

področju jezika naredil, kulture, to je 150 let razlike med njimi in 

nami. In kako naj ta boga mama ugotovi, da res ta njen priden otrok 

ne more dobiti več kot 3. In to je nerazumevanje z učiteljico. 

Učiteljica ne zastopi, da se on uči, to je to. In tega ne moreš uredit, 

jaz ji lahko povem. Jaz jo samo vprašam, kaj dela, kaj je po 

poklicu. In ona sodi, da njen otrok v 9. razredu obvlada matematiko 

za 5, po poklicu je pa nazadnje delala kot natakarica, recimo. Z 

vsem spoštovanjem, ampak zdej je pa brez službe in ona točno ve, 

da njen otrok v 9. razredu obvlada matematiko za 5. In to so 

konflikti in zaradi tega učiteljica je ne razume. In ji poskušam reči, 

glejte gospa, šole so zahtevne. (r4) 

In to je res, ti otroci nimajo enakih možnosti kot naši otroci, zaradi 

socialnega statusa, ki ste ga prej omenili, jih takoj potegne navzdol. 

Zaradi tega, ker se ti starši sploh ne zavedajo problemov, ne 

zavedajo  pravzaprav v Sloveniji, kaj to pomeni uspešen otrok v 

šoli. To v primeru z Bosno, to je čisto drugi svet. Kaj je tam, pa 

tudi tam so razlike, Sarajevo je čisto drugo kot recimo, če se gre 

ven, v kakšen drug kanton. Mi nimamo sarajevskih otrok, mi 

imamo otroke, ko hodijo domov drugam, ne v Sarajevo. In recimo, 

ti otroci imajo visoke aspiracije, kar je prav, ampak ti otroci ne 

govorijo dobro ne slovenskega ne bosanskega jezika. Ko bi vsaj 

bosansko govorili dobro, pa ne znajo, saj so rojeni tukaj. Starši ne 

razumejo ne bosanskega jezika, ker imajo, še vedno prihajajo starši, 

ki imajo po štiri razrede osnovne šole, a veste. (r4)  

In tukaj bi mi mogel več vlagat, mi mogel, sigurno, ampak imamo 

pa precej zvezane roke. In mi smo se ravno prej pogovarjali o 

možnostih, o enakih možnostih, te otroke bi morali mi obravnavat 

kot otroke, ki bi jih morali najprej njihove kulture naučit, njihovega 

jezika, nato bi lahko začeli s slovenščino. To je pa precej drago in 

ne vem, če Slovenija ta trenutek to zmore. Švedska to zmore, 

Finska to zmore, zato imajo tako visoke rezultate, mi jih pa 

nimamo. Ravno zaradi tega, ker tretjino otrok na našem področju, 

takoj odrinemo tukajle noter, ven pri priči. (r4)  

Imamo pa potem še drugo tretjino zaradi socialnega statusa, ko so 

pa slovenski otroci v popolnoma isti situaciji in nimajo nič boljših 

možnosti kot ti otroci. Ni razlike glede na socialni status ali pa 

zaradi drugega govornega področja, ampak pa ugotavljam, da ti 

starši, še posebej ti starši, ko bi otroci to rabili, to odklanjajo, ker 

mislijo, da so stigmatizirani. In tukaj bodo spet rekli, da učiteljica 

ne razume tega, da vodstvo ne razume tega. Moj otrok je priden, je 

normalen, ne rabi dopolnilnega pouka, samo zakaj je pisal spet 

samo 3. Zato, ker ni hodil k dopolnilnemu pouku, ker se bo moral 

pač naučiti dobro slovenskega jezika, ker drugače ne bo zmogel 

zdelati z več kot dobro oceno. (r4) 

Njih ne zanima na splošno govorit o problemih pubertetnikov. 

Recimo, če bi vam jaz prebrala teme, ki jih ponuja Šola za starše, 

nasilje med mladostniki, oni grejo to poslušat, samo to, da jim bodo 

povedali, kako bodo nasilneže kaznovali. Nočejo pa poslušat, da 

nasilje med mladostniki je direktna posledica tega, da družina doma 

nima urejenih odnosov. In ko bodo oni slišali, da so oni doma tisti, 

ki bodo morali nekaj spremeniti, jih to nič ne zanima. To njih ne 

zanima, zanima jih instant rešitev, kako bomo druge uredil, mene 

pustite pa pri miru, jaz sem pa odličen, tak kot sem. In tukaj imamo 

spet ogromen procent, ne glede na to kakšnih staršev, ki si ne 

dovolijo povedat, da tako kot je, ne more bit. (r4) 

sodelovanje s šolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- stigmatizacija učencev in staršev 

druge narodne pripadnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sistemske ovire kot ovire za boljše delo 

s starši in učenci druge narodne 

pripadnosti 

 

 

 

 

 

 

- stigmatizacija učencev in staršev s 

slabšim socialno-ekonomskim 

položajem 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ravnateljica izrazi mnenje, da starši v 

večini primerov nočejo prevzeti 

odgovornost za ravnanje svojih otrok 
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Jaz, zdej zagotovo bom rekla za osnovno šolo, bi bilo potrebno 

pridobit zaupanje staršev. (r4) 

Ja, zagotovo so to dnevi Odprtih vrat… (r4) 

 

Skupaj dogovorit, kaj je tisto, kar jih zelo moti in kaj je tisto, na 

čemer lahko gradimo ta pozitiven odnos. (r4) 

Če mi ne bomo ugotovili, da je vseeno, če otroci hodijo ali v prvo 

ali drugo ali pa šesto šolo, vsepovsod  je podobno, če je ta 

pozitiven odnos do šole vendarle. (r4) 

…z anketami med vsemi starši…. (r4) 

 

Ja, 7 od 517. Zdej imamo ravno, tako bom rekla, nekaj staršev je 

zelo tako pol, pol ko vidijo, da bi bilo treba kaj narest jih pa ni. 

Tako, da, kaj naj rečem, slabo? (r4) 

To je tako, da kadar pride do kakšne zadeve in ko jo je treba 

pogledat, so starši zraven. V obliki pogovora. (r4)   

 

Takrat, ko mislijo, da so jim kršene njihove pravice. Recimo 

prinese otrok mobitel v šolo za zelo veliko denarja in mu ga 

ukradejo. To recimo je taka zadeva, bolj iz materialnega vidika, 

tukaj se mi zdi, no. (r4) 

Potem je pa nasilje. To je naslednja zadeva, ki jih zelo razjezi, da se 

dogaja nasilje. (r4) 

Z razgovorom. Jaz imam govorilne ure in poskušam starše usmerit, 

da ko po telefonu pokličejo, da povedo, zakaj pokličejo, da se jaz 

pripravim, ker zelo težko se je pogovarjat, vedno se izkažejo, da so 

stvari zelo drugačne, kot jih starši prezentirajo, in tukaj zagotovo 

mora biti tudi učitelj zraven, če nič drugega. (r4) 

Niti ne. (r4) 

Je pa res, da poskušajo starši, ki so v Svetu v bistvu to prednost, na 

nek način izkoristit, ki jo imajo v Svetu. Zelo težko se je dogovarjat 

o splošnih stvareh, predvsem se pogovarjamo o problemih njihovih 

otrok. In ti starši tako bom rekla kar tam te stvari uredijo, seveda 

razen kadar so kakšne izjemne situacije, tudi potem pridejo do 

mene. (r4)  

Tako da bom rekla, da mi nimamo teh težav s pretiranim 

vtikovanjem staršev, ker imamo stvari, mislim da, kar dobro 

dodelane. (r4)       

…ampak moram reči, da z letnimi pripravami, kjer je vse zapisano 

noter - kriteriji, načini dogovorov, primerjava med razredi, jih 

nekako uspemo prepričati, da tukaj je pač tako, kot je. Ni to 

varovalo, to je tudi bom rekla, to je tudi za učitelja boljše strokovno 

delo. (r4) 

Nam se zdi, da otroke kar pohvalimo… (r4) 

 

 

…da pa potožimo predvsem tam, kjer bi rabili njihovo podporo, 

podpore pa ne dobimo, v resnici ne. (r4) 

34% anketiranih staršev se je strinjalo ali zelo strinjalo s trditvijo, 

da z ravnateljem enakovredno sprejemajo vsak svoj delež 

odgovornosti za izobraževanje in vzgojo otroka. Ja, zdej tako bi 

rekla, s prvo trditvijo bi se kar strinjala… (r4) 

26,5%, pa je bilo mnenja, da ravnatelj zmeraj upošteva njihovo 

mnenje. …kar se pa tiče upoštevanja mnenja staršev, mislim, pa da 

ne. Ne morem veste jaz kar upoštevat njihovo mnenje zmeraj, ker 

včasih imajo zelo, kako naj rečem, nerealna pričakovanja ali 

karkoli že, ker izhajajo samo iz svojih pravic, samo to vidijo, ne 

vidijo pa druge strani. (r4)  

Ja, seveda, kot sem že zgoraj omenila, ravnatelj je in mora biti 

odgovoren za svojo šolo, za klimo na šoli, skratka za vse, kar se 

- pomen: zaupanje staršev 

 

- primeri dobre prakse PS med domom 

in šolo: Dan odprtih vrat 

- pomen: sprejemanje skupnih 

dogovorov 

- pomen: pozitiven odnos staršev do 

šole 

 

- vključevanje staršev v oblikovanje 

VN: ankete 

- pripravljenost staršev za sodelovanje: 

slabo 

 

- vključevanje staršev v izvajanje VN: v 

primeru otrokovih težav pogovor s 

starši 

- vrste konfliktov: v primeru materialne 

škode 

 

 

- vrste konfliktov: v primeru nasilja 

 

- način reševanja: srečanje vseh 

udeleženih v konfliktu  

 

 

- ni razlike med starši iz Sveta staršev 

in drugimi starši 

- prednost staršev iz Sveta staršev pri 

reševanju otrokovih težav 

 

 

 

 

- nestrinjanje ravnateljice, da se starši 

želijo preveč vtikovati v zadeve, ki se 

tičejo šole 

- pomen jasno postavljenih kriterijev s 

strani učiteljev glede odločitev, ki se 

tičejo šole 

 

 

- ravnateljica izrazi mnenje, da šola 

uporablja koncept perspektive moči pri 

pogovoru o otrocih 

- problem slabe podpore staršev pri 

govoru o otrocih iz perspektive moči  

- ravnateljica izrazi strinjanje 

 

 

 

- ravnateljica izrazi nestrinjanje 

 

 

 

 

 

- ravnateljica izrazi strinjanje s tem, da 

je vodstvo odgovorno za kakovostno 
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dogaja. (r4)  

Posebej v tej fazi, ko smo se na vzgojni načrt pripravljali, pa na 

devetletko, smo z anketami te stvari nekako preverjali, pa 

evalvirali. (r4) 

Jaz bom rekla, tam nekje, ena dobra ocena, to se pravi, dobro je 7. 

To pomeni, da nimamo hujših kratkih stikov, da pretok informacij 

je, ampak, da bi pa s skupnim načrtovanjem pa lahko izboljšali 

stvari, s skupnim pogledom. (r4)  

Najbolj odgovorna sem sigurno jaz, čisto iz tega stališča, ker 

ustvarjam klimo s svojim načinom dela, potem je pa šolska 

svetovalna služba, pri nas je nekak, mi imamo ta aktiv z njimi, pol 

so pa enako učitelji in starši, enako tam nekje. (r4)   

pedagoško delo 

- evalvacija ob pripravi vzgojnega 

načrta in devetletke 

 

- 7 - dobro medsebojno sodelovanje, 

dober pretok informacij 

 

 

- ravnatelj - ŠSS - učitelji in starši 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


