Retningslinier for forældre
Udfra skolens overbevisning om, at ved orden kan succes og fremgang opnås,
fremlægges følgende ordensregler, som I bedes venligst læse omhyggeligt, og rette jer
efter.

Oplys skolen om de relevante sager om barnet, som I synes skolen bør vide.

Ring eller henvend jer (efter aftale) til skolen, hvis I har bemærkninger.

Meddel skolen skriftligt og i god tid, hvis I vil lade barnet holde fri.

Forsyn barnet med skriftlig tilladelse, hvis I vil lade barnet forlade skolen før
skoledagen er slut.

Sørg for at komme til tiden for at hente jeres barn.

Reagere på skolens bemærkninger, eller hvis I bliver indkaldt til møde.

Betal skolepengene til tiden.

Tilbagesendt de blanketter, som I bliver bedt om at udfylde inden de fastsatte
frister. Postmapper udleveres til alle børn, disse skal checkes hver dag.

Generelle Instruktioner
Som det er velkendt, er skole-hjem samarbejdet vigtigt for at udvikle barnets
standpunkt til det bedre. Som det er også velkendt kan skolen alene ikke hjælpe
barnet, derfor fremlægges følgende generelle instruktioner, som vi synes, I bør gøre
derhjemme.
 Forsyn barnet med skolematerialer, og sørg for, at de ligger i barnets skoletaske
for hver skoledag.
 Hjælp barnet med at have orden med sin skoletaske, og hvilke bøger der skal
medbringes til skolen, og husk at checke jeres barns postmappe hver dag.
 Hjælp barnet med sine lektier.
 Sørg for, at der er behageligt læsemiljø, når barnet laver sine lektier, og lad
barnets små søskende ikke forstyrre ham/hende eller pille i hans/hendes bøger.
 Sørg for at barnets beklædning er passende henholdsvis til fagene.
 Send barnet i god tid til skolen, og barnet skal ikke sendes på skolen i tilfælde af
sygdom.
 Vær sikker på, at barnet har spist sin morgenmad, og send en sund madpakke med
 Lad madpakken og bøgerne være adskilt fra hinanden i skoletasken.
 Gør orden i barnets tid - hvornår der er læsetid, legetid, hviletid osv.
 Send barnet tidligt i seng.
 Fortæl barnet, at det er vigtigt at være stille i klassen, ikke forstyrre de andre, ikke
blande sig i ting, der ikke kommer ham/hende ved, ikke spille tid ved leg og
unødvendig snak i timerne, koncentrere sig i timen, tage hensyn til andres følelser,
og være seriøs.
 Lad barnet se passende danske og arabiske børneprogrammer på TV/Video, eller
låne passende børnebøger fra biblioteket.
 Ikke sende mange penge med barnet til skolen.
 Giv børnene mulighed for at deltage i passende fritidsaktiviteter, hvor de kan
praktisere sproget.
 Forklar børnene, at de skal opføre sig pænt over for deres kammerater og lærere
samt opføre sig på passende måde, når de er på udflugter således, at de ikke
fornærmer og generer deres omgivelser.

