Velkommen til Løjtegårdsskolen

Løjtegårdsskolens elever & lærere / august 2009

Om gensidige forventninger til skole/hjemsamarbejdet på dit barns
skole
Hvad kan du forvente af Løjtegårdsskolen?
Først og fremmest, at vi tager opgaven med at sikre god og relevant læring
for dit barn meget alvorligt. Det betyder:
▪ Vi arbejder professionelt.
▪ Vi vægter læringsmiljøet højt. Vi mener, at trivsel i skolen kommer af gode
rammer for læring.
▪ Vi er velforberedte og har planlagt relevant undervisning og mulighed for
læring.
▪ Vi ved, at det er forældrenes børn og vi vil samarbejde med dig om dit
barns læring.
▪ Vi vægter en god tone og en god dialog - ◊
indbyrdes mellem elever
◊
mellem elever og lærere
◊
mellem forældre og lærere
◊
mellem forældre indbyrdes
◊
mellem lærere indbyrdes
▪ Vi møder til tiden.
Og mere end noget andet kan du forvente, at vi holder utrolig meget af at
arbejde med børn og unge, med at se dem lære, vokse og trives.

Velkommen som forældre på Løjtegårdsskolen
Vi glæder os til et godt, konstruktivt og opbyggeligt samarbejde om dit barns
læring og trivsel. For os er det vigtigt, at dit barn får de bedste forudsætninger
for at tilegne sig færdigheder og kompetencer. Det ved vi kun kan ske i
samarbejde med den enkelte forælder og med forældregruppen. Dit barn vil
have gode skoledage, vil lære og udvikle sig, når hjem og skole samarbejder
godt med hinanden.
Alt godt samarbejde bygger på, at man ved, hvad man kan forvente af
hinanden, og at man har tillid til, at de aftaler man indgår, på baggrund af de
udmeldte forventninger til hinanden, overholdes.
Derfor har skolens personale, ledelse og bestyrelse i samarbejde udfærdiget
denne folder til dig som ny forældre på Løjtegårdsskolen. Så ved du, hvad vi
forventer af dig, og hvad du kan forvente af os.
Skolen er fasedelt, og de voksnes opgaver i forbindelse med børnenes
skolegang forandres over tid. Derfor er denne folder også delt i faser.
Generelt er det vigtigt, at en række praktiske ting er i orden:
At dit barn er i skole hver dag. Hvis dit barn er syg, vil vi bede dig skrive i
barnets elektroniske kontaktbog i ForældreIntra inden kl. 08.00 på den første
sygedag. Husk at gensygemelde efter weekend og ferier.
Familier skal planlægge ferier i overensstemmelse med Ferie – og
fridagsplanen, som er vedtaget af Skoleudvalget. Jf. skolens hjemmeside
vedr. fravær i øvrigt.
Skolens administration indberetter – i henhold til de kommunale retningslinjer
– ekstraordinær frihed på mere end 14 dage til økonomisk forvaltning.
At alle elever er i klassen, når lektionen begynder. Skolen begynder hver
dag undervisningen kl. 8.00. Hvis en elev kommer for sent, vil forældre blive
kontaktet via sms. Det er forældrenes ansvar, at barnet er i skole til tiden.
At alle elever skal møde udhvilede og mætte – det giver de bedste
forudsætninger for at tilegne sig læring. Det er en forældreopgave at have
den opmærksomhed og sikre, at uanset alder har dit barn fået den søvn, der
er nødvendig, samt en sund og nærende kost. Barnet skal også have en god

og nærende madpakke med, samt evt. pausemad. Børn i 0. – 3. klasse
tilbydes gratis mælk til frokost og kan derudover medbringe drikkedunk.
At alle børn møder forberedte til undervisningen. Lektielæsning er en
arbejdsvane. Det er skolens holdning, at god lektielæsning fremmer
medansvar for egen læring, sikrer stolthed af produkter og fordybelse i emner
og temaer. Fra 4. klasse kan man gå i lektiecafé på skolens PLC
(Pædagogisk Lærings Center – det man i gamle dage kaldte biblioteket) frem
til kl. 15.15 tirsdag, onsdag og torsdag. Der vil altid være en lærer, som
eleven kan spørge til råds.
En del af det at være forberedt er at have de rigtige ting med. Det er en
forældreopgave at sikre, at penalhus, idrætstøj, bøger o.l. er med i
skoletasken. Penalhuset skal rumme de ting, der er behov for i
undervisningen. (Saks, farver, passer, vinkelmåler o.l.) Taskebøger skal
indbindes med det samme, så vi kan passe godt på dem.
Derudover har vi en række andre forventninger til dig som forælder på
Løjtegårdsskolen:
• At du tjekker Forældreintra (og evt. postmappen) dagligt
• At du kigger i skoletasken (jævnligt – hver dag for de små)
• At du lære dit barn at udvise ansvar overfor skolens, andres og egne
ting
• At du taler pænt om skolen mens barnet er til stede – bak op om
skolen, lærere og klassekammerater – hvis du er utilfreds, så tal med
dit barns lærer
• At du støtter dit barn i lektielæsningen
• At du, sammen med dit barn, prioritere tiden, så skole og fritid
hænger sammen og skolearbejdet tilgodeses. Hjælp med
planlægningen, og tillad ikke for mange fritidsaktiviteter. Børn og
unge kan også blive stressede, hvis de har for meget om ørene.
• At du og dit barn aktivt deltager i klassens ve og vel – både i forhold
til undervisningsmiljø og sociale aktiviteter. Vær en aktiv medspiller i
dit barns skoleliv. Deltag i arrangementer og hav et konstruktivt
samarbejde med klassens øvrige forældre.
• At du har en holdning til dit barns medieforbrug
• At du spørger til dit barns skoledag med positive forventninger

Særligt for indskolingen:
Hjælp dit barn med at være selvhjulpen. Det gør du bl.a. ved:
• At sørge for, at dit barn har den nødvendige tid til selv at ordne sine
ting. Fx tage tøj på, binde snørebånd, skære mad ud e.l.
• At give dit barn pligter i hjemmet, der svarer til alderen
Læs for dit barn og hør barnet i højtlæsning hver dag.
Tal med dit barn. Vær særlig opmærksom på dit barns forbrug af TV. Se helst
fjernsyn sammen med dit barn og tal om programmerne. På den måde
udvikles dit barns sprog, ordforråd og evne til læsning og til læring generelt.
Særligt for mellemtrinet:
Læs med dit barn og hør barnet i højtlæsning – og i skolearbejde generelt.
Tal med dit barn om de emner der bliver arbejdet med i dagligdagen og om
emner, der er oppe i tiden i verden omkring os. Vis interesse og stil krav til
kvaliteten i det skolearbejde dit barn laver.
Særligt for udskolingen:
Gå i dialog med dit barn om skolearbejdet, læs med dit barn og hør dit barn i
højtlæsning – gerne i fagbøgerne. Dit barn skal til Folkeskolens
Afgangsprøve efter 9. klasse. Hjælp dit barn med at være så godt forberedt til
den og til dit barns efterfølgende ungdomsuddannelse som muligt.
Vis interesse i dit barns skole – og fritidsliv.
Stil krav til kvaliteten af afleveringsopgaver.
Deltag som sparringspartner for dit barn, når dit barn laver lektier. Udfordr
dit barns tænkning ved at være kritisk ven.

Med venlig hilsen
Bestyrelse, ledelse og medarbejdere på Løjtegårdsskolen

