NYTTIG INFO
Eleverne må ikke medbringe slik, chips, sodavand og
energidrikke – skolen opfordrer til at bruge
vandautomaterne.

Særslev-Hårslev-Skolen
SHSkolen.dk
Facebook.dk/shskolen

Forventnings- &
værdifolder

Afd.Særslev
Vestergade 5, Særslev
5471 Søndersø

Mobiltelefoner opbevares i mobilhoteller i
klasserne hele skoledagen, dog må 8. og 9. årgang
have mobiltelefonerne i spisefrikvarteret som
forsøgsordning. Telefonerne skal være slukkede
eller i fly-tilstand.

Telefon: 64 82 79 60

Elever fra 8. og 9. årgang må forlade skolen i
spisefrikvarteret, såfremt hjemmet har givet en
skriftlig tilladelse.

Telefon: 64 82 79 61

Afd. Hårslev
Vejruphuse 2
5471 Søndersø

Afd. Særslev
Afd. Hårslev

saerslev-haarslev-skolen@nordfynskommune.dk

Alle elever på begge skoleafdelinger skal være ude i
alle frikvarterer, medmindre vejret ikke tillader det.
Inden spisefrikvarteret spiser klassen sammen i
klasselokalet.

Ved sygdom sender elevens forældre SMS til skolens
kontor inden kl. 8.00 på telefonnr.: 21 32 01 87

Klasselæreren kan give fri 1 dag ved skriftlig
henvendelse – Ved længerevarende fravær
kontaktes skolens kontor skriftligt. Skolen opfordrer
kraftigt til at bruge de planlagte skoleferier til
ferieafholdelse.

Med fokus på kerneopgaven
Læring, leg og trivsel

Forventninger til eleven

Forventninger til forældrene

Eleven behandler alle med respekt.

Forældrene arbejder for et godt og forpligtende
skole/hjem samarbejde.

Eleven møder til tiden, veludhvilet og forberedt til
dagens undervisning.

Forældrene taler pænt om skolen og skolens
ansatte.

Eleven er med til at holde skolen pæn og ren.
Eleven behandler udstyr og materialer ordentligt.

Forældrene lærer deres barn at tale pænt og
sandt.

Eleven retter sig efter de voksnes anvisninger, både
lærere, vikarer, pædagoger og skolens øvrige
personale.

Forældrene lærer deres barn at være en god
kammerat.

Eleven yder en indsats i alle timer.

Forældrene sikrer at deres barn er
undervisningsparat – herunder:

Forventninger til skolen

Møder forberedt.
Møder udhvilet.

Skolen sikrer rammerne for optimal læring
og trivsel for hver enkelt elev – og har høje
ambitioner for alle.

Kommer til tiden.
Har spist morgenmad.

Skolen lærer eleverne at begå sig i
fællesskaber.

Medbringer en sund madpakke til hele dagen.
Medbringer taske og penalhus, som er i orden, og
fuldt opladt tablet.

Skolen arbejder for et godt og forpligtende
skole/hjem samarbejde.

Har en god personlig hygiejne.

Skolen har en anerkendende tilgang til alle med plads til forskellighed.
På skolen er der en tydelig struktur –
timerne starter til tiden med et fagligt og
varieret indhold.

Vores faglige stolthed opleves ved, at vi er
værdiskabende, identitetsskabende og fagfagligt udviklende. Det holder vi ved lige ved
en differentieret tilgang til barnet og en
løbende refleksion over vores egen praksis.

Børnene møder hver dag et engageret og
autentisk personale. Det er med til at sikre trivsel
som grobund for dannelse og lyst til læring. Der
vil blive sat mål for børnene ud fra et højt
ambitionsniveau med udgangspunkt i det enkelte
barn.

Forældre vil blive mødt af et personale, der
ønsker et åbent og tydeligt samarbejde. Det
sker ud fra gensidige forventninger med
udgangspunkt i barnets trivsel og læring.
Personalet vil altid bestræbe sig på at orientere
om, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det.

