السّعادة

مدرسة

Skole-hjem Samarbejde
Denne samarbejdskontrakt mellem forældre, elever og Lykkeskolen har til formål at fremme elevens udvikling, trivsel og læring.
”Det kan kun lykkes, hvis alle vil det og arbejder sammen om det”
På Lykkeskolen vil vi i samarbejde med eleven og forældre arbejde hen i mod at
eleven bliver uddannelsesparat.
Et godt skole-hjem samarbejde er med til at skabe gode betingelser for den enkeltes elevs læring og trivsel og for undervisningsmiljøet i klassen.
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Forventninger til forældrene
Forældre har en aktiv rolle i barnets trivsel og faglige udbytte, derfor forventer vi,
at I:
* Har lært jeres barn at respektere nødvendige regler for at et fællesskab kan
fungere.
* Deltager aktivt i møder og arrangementer på skolen.
* Holder jer opdateret om klassen/elevens arbejde på skoleintra.
* Støtter op om jeres barns frilæsning og giver dem adgang til at låne bøger på
det lokale bibliotek.
* Støtter op om lektielæsning og sørger for, at barnet har de praktiske ting i or
den, sådan at barnet er undervisningsparat.
* Er loyale over for skolen, medarbejderne og klassens fællesskab.
* Tager kontakt til skolen, hvis I undrer jer eller har spørgsmål til skolens praksis.
* Taler positivt om skolens øvrige elever foran egne børn.
* Sørger for at jeres barn deltager i undervisningen og at I overholder
ferieplanen. I tilfælde at ønsket om forlænget ferie eller ferie uden for normal
ferie, skal i indhente skriftlige tilladelse fra skoleleder.

Forældre forpligter sig også:
* At respektere og følge skolens formålsparagraf, skolens, indre regler og elev
regler.
* At deltage i møder, klassearrangementer og besøg i klassen
* At følge fraværsregler. Dette sker i samarbejde mellem skolen og kommunen.
* At hæfte for eventuelle skader deres børn måtte forvolde på skolen.
* Ikke at tage deres børn ud midt i et skoleår uden en gyldig grund. I tilfælde af
ønske om ferie, skal der indhentes skriftlig tilladelse fra skoleleder.
* At overholde en udmeldelsesfrist på 3 måneder
* At betale elevbetalinger i tide, dvs. inden d. 5. hver måned, for skoleårets 12
måneder der løber fra august til juli.
* At betale for de engangsmaterialer som børn bruger.

Forventninger til eleven:
* Møder op til tiden
* Møder veloplagt, udhvilet og har spist morgenmad.
* Møder forberedt til timerne, har lavet lektier og har de praktiske ting i orden.
* Taler pænt til kammerater og lærere
* Møder med positiv indstilling til skolen og sine klassekammerater
* Bidrager aktivt til fællesskabet, og medvirker til løsning af konflikter
* Viser ansvarlighed overfor skolens undervisningsmaterialer, lokaler og
inventar
* Overholder skolens- og klassens regler

I kan til gengæld forvente af skolen at:
* Lærerne møder forberedt, engagerede og motiverede til undervisning
* Vi tager hånd om trivsel
* Vi skaber rammer for faglig og social udvikling
* Vi tager eleverne alvorligt
* Vi betragter forældrene, som ligeværdige samarbejdspartnerne, og er bevidste
om, at I er dem der kender jeres barn bedst
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