Håndbog for elever og forældre på Sankt Knud Lavard skole
Vejledende informationer

!

Det glæder os at kunne byde jer velkommen på Sankt Knud Lavard skole. Vi håber, at denne lille digitale
folder kan hjælpe jer med at finde rundt i skolens vigtigste informationer og regler.

Skolestart
Maj i SFO— eller august i 0. klasse.
Forældreintra: Ved elevens start på skolen får alle forældre brugernavn og adgangskode til intra tilsendt
på mail. Vi forventer, at alle forældre holder sig opdateret på skolens intra.
Elevintra: Eleverne får deres brugernavn og adgangskode af klasselæreren, når det skønnes, at de kan
betjene elevintra.
Udtaleark: To gange om året får eleverne udtale-ark / karakterblad* med hjem - efterfølgende bliver
der via intra indkaldt til skole-hjemsamtaler, hvor lærerne orienterer forældrene om, hvordan det går
barnet fagligt og socialt i skolen.

Ved skoleårets start minder vi om:
-at hjemmet skal sørge for, at skolebøgerne indbindes solidt, så de kan klare turen frem og
tilbage i skoletasken.
-at det er meget vigtigt, at I skriver navn og klasse inden i bøgerne med blæk! Bortkomne
bøger erstattes af hjemmet.

Vi forventer, at forældrene sørger for, at børnene møder velforberedte!
Det betyder:
-at uge-skemaet og ugeplan er checket, og at lektierne er læst!
-at skoletasken er pakket!
- at kontaktbogen på intra er ført, hvis eleven har været fraværende!
Vi forventer, at forældrene sørger for, at børnene er i stand til at omgås andre på en fornuftig måde, at
vise hensyn.
Vi forventer, at forældrene deltager aktivt i fællesskabet omkring klassen.
Det betyder:
- at hjemmet er repræsenteret ved forældremøder og skole-hjemsamtaler
- at forældrene bakker op om de sociale arrangementer, der er i klassen
- at bekymringer og problemer tages op med klasselæreren
- at forældrene arbejder for at fremme det sociale liv i klassen
- at forældrene medvirker til at minimere børnenes fravær fra undervisningen
- at forældrene diskuterer fælles holdninger til aldersvarende problemer
- at forældrene bakker op om skolens holdning

Påklædning
Det forventes, at eleverne er klædt på til skolearbejde. På varme dage skal de derfor ikke møde op i
strandtøj.
For at flytte fokus fra, hvordan man ser ud, har vi bl.a.vedtaget, at eleverne ikke må have make-up på i
skolen, før de kommer på stor gang - Niels Steensens gang.

Søndagsarrangementer
Inviterer man til arrangementer, fødselsdage m.m. om søndagen, skal det være efter kirketid kl. 13.00, så
alle har mulighed for at deltage.

Temafester på skolen:
Det er meget populært med temafester for børn og unge. I den forbindelse skal det nævnes, at vi her på
skolen ikke holder Halloween.
Derfor opfordrer vi forældrene til også privat at bakke op om dette, da man ved at invitere til Halloween
udelukker en del elever i at deltage i arrangementet, da man i den katolske tradition fejrer Alle Sjæles
aften og Alle Helgens dag, hvorimod Halloween betragtes som en hedensk skik. Desuden er der elever på
skolen, som kommer fra kulturer, hvor man tager afstand fra festligholdelse af Halloween, og som derfor
heller ikke deltager ved sådan en fest.

Digital dannelse

“Kilde: Børns vilkår”

I takt med at de digitale medier udvikles og
børnene tidligere og tidligere betjener sig af
sociale medier, er det vigtigt, at forældre sørger
for at klæde barnet på til at begå sig på de
medier, forældrene vælger, de må benytte. Dette
skal gøres løbende, da børn jo ikke kender regler
for, hvad man kan og må på de forskellige medier.

Der er etiske - men også juridiske love som
skal overholdes.
På skolen har vi en klar politik om, at man ikke
må forulempe kammerater eller voksne på skolen
på medierne. Eleverne må ikke fotografere, filme
eller lyd-optage på skolen, med mindre det er til
brug i undervisningen. Vi tager løbende
håndtering og adfærd på de digitale medier op her på skolen, men det er forældrenes ansvar at klæde
børnene på til at begå sig på de medier, som de tillader deres børn at benytte.
Interaktive medier: Vi gør opmærksom på, at det kan være vanskeligt for børn at forstå rækkeviden og
konsekvenserne af det, de lægger på nettet. Vi henstiller derfor, at forældrene er meget opmærksomme på
børnenes færden på de sociale medier, og at aldersgrænserne for oprettelse af en profil på medierne bliver
overholdt.!
Se Børns vilkårs råd til forældre.

Skolens forventninger til forældrene
Ifølge folkeskolens § 1 stk. 1 er det skolens opgave i samarbejde med forældrene at fremme elevernes
tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte
elevs alsidige, personlige udvikling. Ifølge § 2 stk. 3 skal elever og forældre samarbejde med skolen om at
leve op til dette formål!

Vi forventer, at forældrene sørger for, at børnene har de bedste muligheder for at koncentrere sig i skolen.
Det betyder:

At børnene møder udhvilede
At børnene har haft en rolig morgen
At børnene har fået et morgenmåltid og har madpakke med i skole

Pennalhus:
Alle elever skal medbringe pennalhus indeholdende: -flere spidsede blyanter
- en limstift
- en saks til papir
- en linex lineal 20-30 cm.
- farver (0.-4. klasse skal have farveblyanter)

Bogindkøb:
Eleverne får udleveret bøger på skolen.
Fra 0.—6. klasse får eleverne kladdehæfter.
Fra 6.– 9. klasse skal eleverne (hjemmet) selv anskaffe papir og hæfter, samt en A4 blok med linjer,
en A4 blok med tern. - IT: Eleverne skal selv medbringe bærbar pc fra 6. kl.
Vejledning af indkøb kan hentes hos Juliane Hansen. Skolen har indkøbt office 365 til eleverne. Da
de bliver mere og mere kompetente til at bruge pc - vil vi løbende nedregulere klasserne (næste
gang til 5. kl.). Hjemmet adviseres 1/2 år før.
Hjemmet skal selv anskaffe nedennævnte - når der kommer besked fra læreren:
Fra 1. klasse: En A4 mappe med kun to ringe samt faneblade.
Fra 3. klasse: En passer
Fra 4. klasse: Atlas (efter aftale med geografilærer) Lommeregner: Texas Instrument TI 106
Fra 6. klasse: Nudansk ordbog eller retskrivningsordbog.
Gyldendals ordbøger: dansk/engelsk/ engelsk/dansk - Dansk/tysk/tysk/dansk

Frokostpakken på alle klassetrin - eleverne skal medbringe madpakke!
Da vi har stor erfaring med, hvor vigtigt en sund frokost er for elevernes indlæringsevne og hele trivsel,
forventer skolen, at alle hjem tager denne opgave alvorligt, og sørger for gode madpakker hver dag.
I 8. og 9. klasse har eleverne ude-ordning, såfremt forældrene har givet skriftligt tilsagn om dette. Det
giver de store elever mulighed for at købe mad.

Lektiehjælp
På skolens bibliotek har vi en lektiecafé, hvor eleverne frit kan komme og få hjælp til
hjemmearbejdet. Åbningstiderne kan ses på intra.

Solsikken
Solsikken er skolens SFO. Indmeldelse finder sted på skema, som udleveres på
kontoret eller hentes på skolens hjemmeside under SFO-Solsikken.

HUSK!

Der er stopforbud på Toftebæksvej.
Det er ikke tilladt at benytte P-pladsen ved Toftebæksvej 30 i tidsrummet 7.00—9.00. Brandvejen er for
gående, så træk din cykel.
Det er meget vigtigt at alle, som har deres gang på skolen, overholder skolens trafikpolitik, så vi sikrer
børnene en så tryg skolevej som mulig!

Alle forældre skal overholde skolens parkeringsregler.
Det er tilladt at sætte børnene af på kirkepladsen, men man skal overholde parkeringsreglerne.
Pladsen er ensrettet. Kør ind på pladsen fra Lyngbygårdsvej og ud via Toftebæksvej. Parkering skal ske på
skrå langs kanten af pladsen og på skrå ned langs muren ind til haven.
Det er ikke tilladt at forlade en bil, der ikke er parkeret korrekt, da man hindrer passage og udsyn for de
børn, der selv går til skole. Ønsker man at lade bilen stå i længere tid, end det tager at aflevere børnene,
skal denne parkering ske på nederste del af kirkepladsen.
Ovennævnte regler skal overholdes, da kirkepladsen tilhører kirken. På hverdage kan de have
begravelser, hvor kirkepladsen skal være fri og tilgængelig for rustvogn og følge.
Hvis der ikke er plads på kirkepladsen, må man parkere på Høstvej og følge børnene over
Toftebæksvej ved fodgængerfeltet — eller parkere på Lyngbygårdsvej.

Sankt Knud Lavard skole —

Skolen for livet

På Sankt Knud Lavard skole er 1/3 af eleverne katolikker. De senere år og nu har antallet af de
katolske elever ligget på ml. 30-40%.
Vi lægger vægt på, at skolens katolske elever får en målrettet katolsk undervisning, som bygger på fire
pinde: Tro —bøn—fællesskab- viden.
2 gange om ugen har alle elever kristendom. I disse timer er undervisningen delt, så katolske og
protestantiske elever undervises hver for sig. Hver anden uge går vi i kirke — henholdsvis Sankt Knud
Lavard kirke og Lyngby kirke. Yderligere information findes på intra.
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