Vi forventer af eleverne:

Vi forventer af forældrene:

Forældre kan forvente:

At de overholder to enkle spilleregler, og
herved er vi allerede nået langt i
bevægelsen mod en god skolegang.

Børn lærer de grundlæggende spilleregler
i hjemmet. Det er vigtigt, at I viser jeres
børn, at skolen er vigtig. Det kan I gøre
ved at:

o

At jeres børn bliver godt modtaget på
skolen hver morgen

o

At jeres børn får ros, når det går godt,
og kritik, når det går skidt

o

At lærerne er opmærksomme på,
hvordan jeres børn trives

o

At lærerne er i klasserne fem minutter
før undervisningen starter om
morgenen

1) At de er forberedt til dagens
undervisning. Det betyder, at:
o

De møder til tiden

o

Tasken er pakket

o

Lektierne er lavet

o

Påklædningen er passende

o

Idrætstøjet er i orden

o

I hjælper jeres børn med at møde
forberedte, mætte, udhvilede og
parate til dagen

o

I spørger jeres børn, hvordan det går i
skolen

o

I støtter børnene i at lære skolens og
klassens regler

o

At undervisningen bliver gennemført
med engagement og afveksling

I møder op til skole / hjem-samtaler og
forældremøder

o

At vi planlægger uger med
temaundervisning på tværs af
klasserne

o

At I som forældre bliver informeret /
orienteret om undervisningen og
elevernes standpunkt via blandt andet
elevplaner og s/h-samtaler

o
o
2) At de er med til at skabe en god
skoledag. Det betyder, at eleven viser:

I læser og kommunikerer via
forældreintra

o

I fortæller os, hvis jeres barn / børn
mistrives eller er udfordret af private
årsager

Respekt for undervisningen

o

I lærer jeres børn kammeratlig adfærd
og god tone

o

At I som forældre bliver orienteret om
det sociale liv i klassen

Respekt for skolens ting og
bygninger

o

I fortæller, hvis I er utrygge eller
utilfredse med skolen, samt at I
drøfter bekymringer med lærerne og
ikke med hinanden på intra

o

At vi tager alle henvendelser alvorligt

o

At vi yder social og faglig støtte til alle
elever, der har behov herfor

o

I erstatter ting, som jeres barn / børn
ødelægger

o

At eleverne modtager en faglig og
kompetent undervisning hver dag

o

I placerer jeres ferie i skolens ferier

o

I bakker op om skolen

o

Respekt for alle; såvel
kammerater som voksne

o
o

Denne pjeces tilblivelse.
Denne folder er blevet til i et samarbejde.
Forældre, forældrerepræsentanter, lærere,
skolebestyrelse og ledelse har sammen
drøftet, hvordan vores skole skal være, og
hvad vi forventer af hinanden.
På Fredensborg Skole vil vi være konkrete i
vores beskrivelse.
Vi vil lære børnene noget, de kan bruge.
Vi vil gøre det i samarbejde med jer forældre,
for I kender jeres barn bedst.
Skolen har mange opgaver. Hos os er de to
vigtigste
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Humlebækvej 10 & Benediktevej 7
3480 Fredensborg samt
Fredensborg Skole Karlebo, Avderødvej 48
2980 Kokkedal
tlf. 7256 2012
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www.fredensborgskole.dk

o

At den enkelte elev både kan veksle
mellem at være i centrum og være i
et forpligtigende fællesskab

o

At lære børnene noget, de ikke altid
har opdaget, de har brug for

Det kræver samarbejde mellem skole og
hjem at gøre børn til gode elever.
Samarbejde er en disciplin, som bygger på
gensidig tillid og dialog gennem hele elevens
skoletid.

- Hvad kan I forvente af skolen?
- Hvad forventer vi af forældre
og elever?

