RØDOVRE KOMMUNE
Ungecenter2610 - Dagskolen
Kontrakt for elever på Dagskolen
1.

Jeg skal møde til tiden hver dag, både om morgenen og efter pauserne.

2.

Jeg forpligter mig til dagligt at yde min bedste arbejdsindsats.

3.

Jeg forpligter mig til at deltage i de aktiviteter, som skolen planlægger, også når disse ligger uden for almindelig mødetid.

4.

Jeg er indforstået med, at det er forbudt at indtage eller være påvirket af hash, alkohol eller lignende i skoletiden – herunder på lejrskoler og andre ture med skolen.

5.

Jeg forpligter mig til at tale pænt til og behandle alle på skolen med venlighed og respekt.

6.

Jeg forpligter mig til at samarbejde og gøre en ekstra indsats, når det er aktuelt og muligt.

7.

Jeg forpligter mig til at være en værdig repræsentant for Dagskolen i enhver sammenhæng.

8.

Jeg sørger for at have følgende klar til brug fra skoleårets start og i det daglige:
Penalhus med indhold, en køreklar cykel, træningstøj og sko, samt regntøj.

9.

Opstår der uenighed mellem en elev og en lærer, er det til enhver tid læreren, der bestemmer i første omgang. Er jeg utilfreds med den afgørelse, læreren træffer, kan jeg og/eller mine forældre efter timen rette
henvendelse til læreren eller lederen.

10. Lærernes anvisninger vedrørende brug af mobiltelefoner skal til enhver tid følges. Hvis reglerne overtrædes,
skal telefonen afleveres til lærerne og udleveres først igen efter skoledagen. På lejrskoler må mobilen kun
benyttes på tidspunker, der er aftalt med lærerne. Det er på eget ansvar, hvis mobilen medbringes på lejrskoler.
11. Jeg forpligter mig desuden til, til hver en tid, at følge lærere og øvrige personales anvisninger.
Elever, der groft overtræder reglerne i denne kontrakt, kan – efter advarsel – blive pålagt ekstra timer efter skoletid, blive nægtet deltagelse i aktiviteter (f.eks. en rejse), blive sat i eneundervisning eller i værste fald blive
bortvist fra skolen.
I bedes læse kontrakten igennem hjemme, diskutere den og aflevere underskriftsdelen til afdelingsleder Niels
Henriksen snarest muligt.
Gem selve kontrakten.
………………………………………………………..……………………………….…….…………………
Elevens navn:______________________________________
Vi har læst elevkontrakten og er indforstået med den.

Elevunderskrift:_____________________________________

Forældreunderskrift:_________________________________
Niels Henriksen, leder af Dagskolen, Ungecenter2610, Nørrekær 8, 2610 Rødovre. Tlf.nr.: 36 37 85 25
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