3. juli 2018

Praktiske oplysninger
Hvordan er det med…..
Ansvar

Besøg
Buskort

Forsikring
Forældreråd
Fridage
Friplads

Fødselsdage
Glemte sager

Gymnastik

Kontortid
Lejrskole
Lus

Mobiltelefoner

Pennalhus
Penge

Hvis eleverne medbringer legetøj, telefoner, PC og lign. effekter, sker
det på eget ansvar. Eventuelle økonomiske tvister er at betragte som
mellemværende mellem forældre og evt. forældres forsikringsselskab.
Du er altid velkommen til at besøge skolen og være med i timerne. Du
må regne med at blive sat i arbejde.
Skolen er behjælpelig med at søge buskort til de elever, der er
kørselsberettigede.
Afstandskriterier er: bh.kl-3.kl over 2,5 km. 4.-6. kl. over 6,0 km. 7.-9.
over 7,0 km.
Det er den enkelte familie, der skal sørge for at deres barn er behørigt
forsikret (ansvar- og ulykkesforsikring)
I hver klasse vælges forældrerepræsentanter, som arrangerer ture,
sammenkomster og lignende for klassen i samråd med klasselæreren.
Der gives besked til klasselærer eller kontoret.
Der er mulighed for at søge om tilskud til nedsættelse af skolepenge og
SFO-betaling.
Ansøgningsskemaer udsendes i maj/juni måned.
Det aftales i den enkelte klasse, hvorledes fødselsdage markeres. Vi
flager og synger fødselsdagssang ved morgensamlingen.
Se først i garderoben, dernæst i glemmekassen, der er opstillet ud for
rengøringsrummet ved siden af gymnastiksal.
Op til ferien tømmes kassen og tøjet gives til nødhjælpsorganisation.
Alle bader efter gymnastiktimer. Alle skal medbringe skiftetøj og
håndklæde.
Ved angreb af fodvorter skal barnet bruge gymnastiksko/badesko af
hensyn til smittefare.
Lisbeth er på kontoret kl. 7.30-13.30 hver dag.
Alle klasser er på lejrskole hvert år.
Hvis du konstaterer, at dit barn har lus skal du kontakte skolen og
undlade at sende barnet i skole, før det er i behandling. Vi giver gerne
råd.
Indskolingen og Mellemtrinnet er mobilfri. Dvs. at mobiltelefoner
afleveres i klasserne om morgenen og hentes, når man går hjem fra
skole.
For overbygningens elever gælder følgende:
Skal være slukket i skoletiden, men må bruges i frikvartererne. Enkelte
klasser har efter aftale ikke tændt telefoner i frikvarterer. Ved misbrug
inddrages telefon og kan afhentes af forældre på kontoret.
Bør checkes regelmæssigt, husk saks og lim.
Eleverne bør ikke have penge med i skole – de bliver let væk! Penge
kan ved behov opbevares på skolens kontor.
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Samtaler
SFO

Skolemælk
Skolepenge

Slik
Sygdom
Transport

To gange om året indbydes til samtaler om jeres barn. En gang i
hjemmet og en gang på skolen- afhængig af klassetrin.
Åbningstiden er dagligt 6.15-8.10 og fra skoletids ophør til 17.00
(fredag kl.16.00)
Betaling 910 kr. pr. md. for første barn, 510 kr. for andet barn. Tredje
barn 0 kr. pr. md. Alle betaler 50 kr. til frugtordning.
Evt. morgenmad 30 kr. pr. md.
Morgenpasning 460 kr. pr. md.
SFO betaling betales over 12 rater og pristalsreguleres hvert år til 1.
august.
Pga. for få tilmeldte elever kan vi ikke tilbyde mælkeordning. Vi har
vandautomater, så medsend drikkedunk i stedet.
Betaling for skoleåret
960 kr. pr. md. for første barn, 260 kr. for 2. barn. Yderligere børn 0 kr.
Skolepenge betales over 12 rater og pristalsreguleres hvert år til 1.
august.
Slik og sodavand må kun medbringes på mærkedage (fødselsdage).
Sygdom meddeles til skolen på tlf. 97724566 eller mail mellem 7.308.10
Hvis forældre kører med ”fremmede” børn, sker det kun efter aftale.
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