SOLSIDESKOLEN

Privatskolen i Nørresundby
Kirke Allé 7. 9400 Nørresundby. Telefon 98172340

Forventningspapir
Forældre
 Forældrene er indforståede med skolens værdigrundlag.
 Forældrene er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med skolen.
 Forældrene forventes at hjælpe deres børn med lektierne i det omfang, det er muligt.
 Forældrene forventes at deltage aktivt i og bakke op om skolens og klassens liv.
 Forældrene skal acceptere, at der er brugerbetaling – f.eks. i forbindelse med hytteture,
studieture, tur i svømmehal og teaterture.
 Til skolefesten forventes et stykke arbejde fra samtlige forældre i 6. klasse.
Kommunikation
 Skolen omtales positivt – lærere, andet personale og forældre omtales ikke negativt i børnenes
påhør.
 Har man spørgsmål til en lærer/pædagog kontaktes vedkommende. Om nødvendigt kan
skolens leder efterfølgende kontaktes.
 Forældrene kan have tillid til, at skolen kontakter dem, hvis der er noget, de bør informeres om
– skolen har forventning om, det samme sker den anden vej.
 Intranet – bruges til kommunikationen mellem skole og hjem. Det forventes, at forældrene og
personale tjekker Intra en gang i døgnet.
 Vi forventer, at man har et høfligt sprogbrug.
Praktisk
 Eleverne møder udhvilede i skole.
 Eleverne har spist morgenmad. I SFO’ens morgenåbning tilbydes morgenmad for tilmeldte
elever.
 Eleverne bør møde på skolen i god tid og helst kl. 7.50. Fra 0. til 5. klasse møder læreren i
klassen kl. 7.50.
 Eleverne møder med en fuldt udstyret taske (idrætstøj, penalhus, sund madpakke osv.).
 Der forventes tøj/skiftetøj i forhold til årstiden.
 Man viser ansvar for skolens ting – ødelægges skolens ejendom opkræves erstatning fra
forældrene.
 Det forventes, at eleverne selv kan klare toiletbesøg og tage tøj af og på.
Fravær
 Ferie afholdes så vidt muligt i skolens ferie. Afholdes der ferie uden for skolens ferie, søges
eleven fritaget for undervisningen ved en mail til skoleleder.
 Det er elevens eget ansvar (med hjælp fra forældrene) at indhente forsømte lektier efter
fravær. Lektier fremgår altid på Intra.
 Tandlæge- og lægebesøg lægges vidt muligt uden for skoletiden.
 Er en elev syg, meddeles det til klasselæreren via Intra.

