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Velkommen til Reerslev Skole.

Der er en lang række af forventninger til det at starte i skole og SFO/klub. Ikke mindst børnene har store
forventninger, men også forældre og skolen har gensidige forventninger til hinanden. Denne skrivelse er en
beskrivelse af nogle gensidige og generelle forventninger. Målet er at bidrage til et godt udgangspunkt for
skolegangen og skabe et grundlag for et solidt skole- hjem samarbejde.

Generelle forventninger til skolen
Forældrene kan af skolen forvente
•
•
•
•
•
•

At børnene lærer noget
Løbende information om klassens faglige niveau og trivsel
Skole- hjem samarbejde i form af forældremøder og samtaler
Godt samarbejde afdelingerne imellem
Gode fysiske rammer
Et trygt miljø
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Forventninger til forældrene
Det er forældrenes ansvar
•
•
•
•
•
•
•
•

At barnet møder til tiden og er udhvilet
At barnet har fået morgenmad samt har en sund og nærende madpakke med til hele dagen
At barnet har orden i sin skoletaske, spidsede blyanter og har sit idrætstøj med
At barnet kan klæde sig på efter vejret og har tøj/sko med til det
At barnet selv kan klare toiletbesøg samt tage sko og tøj på
At barnet har lært og har en forståelse af, hvordan man opfører sig sammen med andre
At snakke med barnet om, hvad der foregår i skolen og SFO tiden
At barnet har lært, at der er noget man skal i skolen, som barnet ikke umiddelbart har lyst til

Det forventes, at forældrene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltager i forældremøder og aktiviteter, som er vigtige for barnets trivsel
Omtaler skolen og SFO positivt og bakker lærere/pædagoger op i sin samtale med barnet
Henvender sig til læreren eller pædagog, hvis I undrer jer eller har spørgsmål til noget, som foregår
eller er foregået.
Læser informationer og beskeder på forældre intra
Overholder aftaler vedrørende barnet/klassen
Ikke taler dårligt om andre børn eller voksne i barnets påhør
Anvender kontaktbogen ved sygdom og frihed
Orienterer sig og følger op på det faglige ved ekstraordinær frihed
Informerer skolen og SFO, hvis der er forhold, som kan tænkes at påvirke barnet eksempelvis
skilsmisse, dødsfald m.m.
Følger retningslinjer for skolens mad og måltider

Forventninger til børnene
Det er børnenes ansvar
•
•
•
•
•
•

At høre efter, hvad de voksne siger og gøre, hvad de bliver bedt om
At gå til klassen, når klokken ringer
At være god ved de andre børn ved ikke at slå og drille
At lytte til de andre børn
At fortælle en voksen, hvis der er problemer eller barnet er ked af det
At passe godt på skolen samt egne og andres ting
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