Skolens forventningsgrundlag
Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for, at
jeres barn får en god skolegang. En anden vigtig forudsætning er jeres
opbakning både i forhold til jeres barn og i forhold til skolens dagligdag
herunder, at I holder jer orienteret på skoleintra.
Nedenfor har vi beskrevet en række forhold, som sætter fokus på
forældreansvaret i forbindelse med børnenes skolegang.
Forældreopbakning til nedenstående punkter vil medvirke til at skabe gode
rammer for indlæringen og gøre dagligdagen lettere for alle parter.

Det forventes at:
 Forældrene sikrer, at eleverne møder til tiden og er
undervisningsparate, dvs. at eleverne er veludhvilede og at eleverne
har spist morgenmad og medbringer tilstrækkelig mad og frugt til
skoledagen eller har mulighed for at købe deres frokost i Caféen.
 Forældrene støtter eleverne i, at skoletasken er pakket og klar til deres
skoledag, og at eleverne er påklædt til eller medbringer tøj, der er
passende til dagens aktiviteter.
 Hver klasses forældre etablerer et forældreråd, der bl.a. kan
samarbejde med lærerne og skolen. Se også forældrerådshåndbogen.
 Eleven er opdraget til at tage hensyn og udvise ansvarlig social
opførsel samt tiltaler både lærere og andre elever høfligt og i et pænt
sprog.
 Forældrene er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde
med skolen og bakker op omkring skolens ordens-, klasse- og
årgangsregler.
 Skolen respekteres som en arbejdsplads for både elever og lærere, og
at skolen har en høj prioritet i barnets tilværelse. Det betyder, at man så
vidt muligt undlader at fritage eleverne fra undervisningen - både i
sammenhængende perioder og enkelte timer. Vælger man alligevel at
fritage eleven, er det forældrenes eget ansvar.

For de enkelte afdelinger gælder endvidere
I Indskolingen forventes at:
 Forældrene holder sig orienteret om retningslinjer for lektier i de
enkelte huse på forældremøder og forældreintra.
 Eftersom der er gode erfaringer med at lave legegrupper, opfordres
klasserne til at etablere disse fra 1. klasse enten i forældrerådet eller
i samarbejde med lærerne. Se mere i forældrerådshåndbogen.

På Mellemtrinnet forventes at:
 Elever og forældre kender retningslinjer for lektier på mellemtrinnet.
 Forældrene tager stilling til etablering / fortsættelse af legegrupper.

I Overbygningen forventes at:
 Elever og forældre kender retningslinjer for lektier i overbygningen.
 Forældrene viser ansvar for børnenes adfærd i forhold til rygning,
alkohol og andre rusmidler samt i det hele taget føler ansvar for
elevernes adfærd i puberteten.
 Endvidere er det ønskeligt, at eleverne fra 8. og 9.klasse så vidt
muligt medbringer egen PC til brug i undervisningen.
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