Nogle retningslinjer for skoledagsstart, kommunikation mellem skole og hjem og forældrebesøg i
undervisningen.
Skoledagsstart og ringning:
Skoledagen starter som hovedregel med undervisningsstart som kl. 8.00. Det gælder uden undtagelse
alle skemaer for indskolingens 0. – 3. klasser.
Vi vil gerne have at alle klasser er klar til undervisningsstart kl. 8.00.
Derfor ringer skoleklokken også kl. 7.57, som et signal til:
- at eleverne skal gå til eller sætter sig på deres pladser i klassen
- at forældre, der har valgt at følge deres barn i skole får sagt farvel og går fra skolen/klassen
- at de undervisende lærere og pædagoger er ved eller går til deres klasse
Vi anbefaler, at forældre, der følger deres barn ind på skolen, afleverer og siger farvel ved garderoben og
lader barnet selv gå ind til sin plads i klassen.
Morgenåbning i SFO:
Skolens SFO har morgenåbning fra kl. 6.35 på alle skoledage for indmeldte elever fra 0. – 3. klassetrin.
Generelt tilsyn med elever starter 10 minutter før første lektion – altså kl. 7.50
Har forældre behov for at elever i indskolingen skal komme på skolen før kl. 7.50 skal det ske ved
indmeldelse i SFO.
Ved skolens mellemtrin åbnes dørene for elever fra kl. 7.40, hvor vi har etableret tidligt tilsyn.
Beskeder på Forældreintra og kommunikation med skolens personale

Retningslinjen er, at Forældreintra (og det kommende system: ”Aula”) er til beskeder mellem skole og
hjem. Her kan klasselærere og andre sende informationer til forældre og modtage informationer fra
forældre om eleverne.
Har forældre eller skolens medarbejdere behov for at drøfte et forløb eller en problemstilling er
vejledningen, at det sker ved en telefonisk samtale eller evt. ved et møde. Forældre kan lægge en besked
om at blive kontaktet af klasselærer eller anden medarbejder.
Samtale giver bedst mulighed for at lytte og forstå hinanden.
Mulighed for forældrebesøg i undervisningen
Skolen arrangerer nogle besøgsformiddage i løbet af skoleåret, som bliver varslet fra skolen til
forældrene i god tid.
Der er ingen forventning om, at man deltager som forældre, men det er en mulighed.
Forældre, der ønsker at deltage på besøgsdage giver klasselæreren besked forud.
Klasseteamet kan derudover vælge at invitere forældre til særlige arrangementer i undervisningen, som
f.eks. klippe-klistre-dag.

