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Forventninger
Kære forældre til elever på Sct. Mariæ Skole!
En afgørende forudsætning for et udviklende og harmonisk skoleforløb er et godt samarbejde mellem skolen
og hjemmet - mellem elever, forældre og lærere!
Sct. Mariæ Skole er en skole med synlige værdier, og overordnet forventer vi, at I er loyale over for skolen
og skolens målsætning. Vi ønsker således, at vore elever viser ansvarlighed og respekt over for sig selv og
deres omgivelser. Eleverne skal have forståelse for deres ansvar for et godt fællesskab, hvor hjælpsomhed
og omsorg er nøgleord, så alle kan føle sig trygge og værdsat på vores skole.
Forholdet mellem elever og lærere skal således være præget af tillid, omsorg og gensidig respekt, og samtidig må der være en forståelse for, at det er lærerens ansvar at stille de krav, der er i overensstemmelse med
de mål, der skal nås i de enkelte fag.
Vi har en klar forventning om, at I vil støtte op omkring jeres barns skolegang ved bl.a.:
At hjemmet er sig bevidst om dets primære ansvar for barnets opdragelse.
At hjemmet viser levende interesse for barnets liv og færden i skolen:
• At hjemmet tager ansvar for, at eleven møder skoleklar til tiden - er veludhvilet, har fået morgenmad, medbringer madpakke.
• At hjemmet støtter op omkring skolens mødetider, møder og arrangementer samt ferieplan. (Der er
som minimum mødepligt til alle forældremøder og forældresamtaler)
At hjemmet aktivt prioriterer skolefællesskabet samt klassefællesskabet:
• At hjemmet medvirker til rummelighed og respekt over for forskellige holdninger, og at hjemmet
tilvælger enhver elev, som skolen har valgt som værende elev på skolen.
At hjemmet hjælper barnet til at vise hensyn og tale et ordentligt sprog:
• Netop med udgangspunkt i den gensidige respekt accepterer skolen ikke en grov eller bandende
sprogbrug, og igen med udgangspunkt i den gensidige respekt accepteres en provokerende eller stødende påklædning heller ikke.
At hjemmet respekterer de kommunikationsveje, skolen afstikker:
• At I bakker skolen op og undgår at tale negativt om skolen og personalet i barnets påhør, og at I kontakter skolen eller lærerne, når der opstår problemer, og i øvrigt medvirker til en positiv og konstruktiv dialog, hvor der tales med, frem for at der tales om.

Velkommen til et godt samarbejde!

