Ved sygdom og lignende
På dit barns første sygedag skal du give besked til barnets
klasselærer og SFO (hvis dit barn går i SFO Alfa eller Omega).
Besked til klasselæreren:
Besked til SFO:

Du/I har valgt at indskrive jeres/dit barn på Asgård skole –
velkommen til et godt samarbejde.
Denne skrivelse fortæller om de regler, som alle elever på
skolen skal følge – og om de muligheder der er, for at tage
særlige hensyn til elever med en anden kultur/religion end den
danske.
Vi håber, at den kan hjælpe med til at give barnet en god
skoledag.
Er der tvivlsspørgsmål eller særlige problemer vedrørende
barnet, skal der i første omgang rettes henvendelse til læreren.
Skolens kontor kan også kontaktes på tlf. 5667 2700.
Eleven har pligt til at komme i skole på alle skoledage, også på
de dage hvor der ikke er normalt skema, som bl.a. skolernes
motionsdag.
I ferieplanen kan ses, hvornår der er ferie- og fridage.
Ferieplanen og andre væsentlige informationer om skolen kan
ses på skolens hjemmeside www.asgaard-skole.dk

Skriv i dit barns elektroniske
kontaktbog på ForældreIntra.
Skriv en besked på ForældreIntra
via menupunktet ”Beskeder”. Skriv
til enten ”ALFA – SFO1 – Alfa
gruppen” eller til ”OMEGA – SFO1 –
Omega gruppen” afhængigt af
hvilken SFO dit barn går i.

Hvis eleven kommer for sent en dag, skal grunden til det skrives i
kontaktbogen.
Eleverne kan få fri enkelte timer eller dage, hvis der er en særlig
grund. En særlig grund kan være f.eks. bortrejse, konsultation hos
speciallæge eller på hospitalet – mens vi ikke regner, almindelig
lægebesøg, søskendes sygdom, gæster i familien og lignende for
en særlig grund.
For at eleven kan få fri, skal du/I i god tid inden skrive besked i
kontaktbogen. Hvis det er over flere dage, skal der rettes
henvendelse til kontoret for at få en speciel ferieseddel som også
findes på skolens hjemmeside.
Frikvarter
For elever i 0. til 3. klasse er der udeordning når vejret tillader.
Indenfor skal de opføre sig stilfærdigt. Hvis de vil løbe, spille bold
eller lege fangelege eller lignende, skal det foregå udendørs. Der vil
være lærere til stede både i afdelingerne og ude i områderne, som
eleverne kan henvende sig til, hvis der er problemer eller man bare
vil hyggesnakke.
Elever fra 7. til 9. klasse må forlade skolen i spisefrikvarteret og i
fri/mellemtimer med særlig tilladelse fra hjemmet.
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Idræts- og svømmeundervisning
Alle elever i den danske folkeskole skal deltage i
idrætsundervisningen.
Der
kan
dog
bedes
fri
af
helbredsmæssige grunde.
Hvis eleven skal have fri p.g.a. sygdom i enkelte timer, skal der
skrives i kontaktbogen.
Hvis der skal gives fri i længere tid, er en lægeerklæring
nødvendig.
Eleven skal medbringe praktisk tøj til idrætsundervisningen. Det
kan f.eks. være shorts og t-shirts, træningsdragt eller
gymnastikdragt – det skal være tøj eleven ikke har på i
skoledagens øvrige timer. Indendørssko må ikke bruges
udendørs.
Efter idrætsundervisningen skal man i bad.
Alle elever på 4. og 5. årgang skal have svømmeundervisning.
Også til svømning skal eleven selv have badetøj og håndklæde
med. Der er skabe i omklædningen, som eleverne kan benytte.
Hvis der skal låses, skal pigerne have 20 kr. med og drengene
10 kr. som de får igen.
Alle elever skal af hygiejniske grunde vaskes uden tøj og med
sæbe inden svømmetimen. Der vil altid være en voksen til
stede, som holder opsyn.
Hjemkundskab
Hvis eleven har hjemkundskab (lave mad) på skemaet, er der
også pligt til at deltage i denne undervisning, men eleven skal
aldrig spise den tilberedte mad, som ikke er tilladt af religiøse
grunde. Ofte vil læreren kunne give eleven lov til at anvende
f.eks. okse- eller lammekød i stedet for svinekød. Ønsker du/I,
at der tages særligt hensyn til barnet i dette fag, skal skolen
have besked i forvejen.

Forældremøder og andre arrangementer
I alle klasser afholdes mindst en gang hvert år forældremøder. Her
har man mulighed for at møde elevens lærere, og der bliver fortalt
om, hvordan undervisningen foregår og om andre arrangementer i
løbet af året.
Møderne foregår under hyggelige former, hvor der ofte bydes på
kaffe evt. kage, og hvor der er mulighed for at snakke med de
andre forældre.
I forældremøder deltager den ene eller begge forældre – men
aldrig søskende.
Eleverne deltager, hvis de er indbudt. Det er vigtigt, at man møder
op, da der på disse møder gives vigtige informationer om årets
gang.
Derudover afholder mange klasser forældreaftener eller fester.
Dette er af stor betydning for klassens sociale liv. Disse
arrangementer
arrangeres
ofte
i
samarbejde
med
klasseforældrerådet. Her kan hele familien inviteres.
Alle klasser indbydes også til forældresamtaler, hvor klassens
lærere vil orientere om, hvordan det går i undervisningen og
hvordan eleven trives. I vil få tildelt en tid for samtalerne. Tiderne
bedes du/I overholde, da de andre forældre ellers skal vente.
Eleven kan være med til hele eller dele af samtalen.
Af hensyn til samarbejdet mellem skole og hjem er det meget
vigtigt, at du/I kommer til forældremøder og samtalerne.
Se Skolebestyrelsens principper for skole- hjem-samarbejde på
hjemmesiden.
Læge og tandlægebesøg
Ved det første besøg hos lægen eller tandlægen er det bedst, hvis
en af forældrene kan være til stede. Eleven får besked med hjem
om tid og sted.
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Bøger og materialer
Eleverne skal selv købe og medbringe: taske, blyanter, lineal og
viskelæder, samt andre materialer til matematikundervisningen
– samt idræts- og svømmetøj.
Skolen udleverer hæfter og bøger. Bøgerne tilhører skolen, og
eleverne skal passe godt på dem. De skal bindes ind. Det vil
være en god idé selv at anskaffe sig ordbøger til skole- og
hjemmearbejde.
Hytteture og lejrskole
En del af undervisningen i skolen foregår uden for klasselokalet
f.eks. på ture og lejrskoler.
Her finder indlæring naturligvis også sted, men der lægges
samtidig vægt på samarbejde, oplevelse, ansvar, planlægning,
sociale relationer, udfordringer og andre ting, der alle har af stor
betydning for den enkelte elev. Det er derfor meget vigtigt, at
eleven deltager på disse ture.

Kontaktforældre
I hver klasse vælges et antal kontaktforældre. Kontaktforældrene
spiller en vigtig rolle for børnenes trivsel i klassen.
De skal medvirke til at skabe og fastholde en god kontakt mellem
klassens forældre og mellem forældre og lærerne.
Se kontaktforældrefolderen på skolens hjemmeside.
Skolebestyrelsen
Se en oversigt over medlemmerne af skolebestyrelsen her på
skolens hjemmeside. Forslag mm til skolebestyrelsens medlemmer
kan sendes via skolens hjemmeside.
SFO
Skal dit barn tilmeldes SFO skal dette ske på en særlig blanket der
udleveres på skolens kontor.

Legetøj mm
Eleverne må ikke have farligt eller forstyrrende legetøj med i
skole.
Skolen har ikke ansvar for medbragt legetøj, penge eller
lignende.
Mobiltelefoner
Mobiltelefoner må benyttes over hele skolen, men skal være
slukkede eller på lydløs i timerne, og hvis eleverne er på tur, er
det den enkelte lærer, der anviser brugen af mobiltelefoner.
Overtrædes reglerne inddrages telefonen for resten af
skoledagen.
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