RØDOVRE KOMMUNE
Ungecenter2610 – Dagskolen
Samarbejdsaftale mellem hjem og Dagskolen
Dagskolen forventer, at forældrene sørger for følgende:


at ringe eller sende en sms/besked til skolen om morgenen, hvis eleven er syg eller kommer for sent, hver dag indtil eleven er rask



ring ikke til elevers telefon i skoletiden, med mindre det er aftalt med læreren



at læge- og tandlægebesøg så vidt muligt lægges uden for skoletiden



at eleven møder til tiden



at eleven fra skoleårets start har penalhus med indhold, passende tøj og fodtøj til udebrug,
træningstøj og sko til idræt samt en cykel, som kan bruges hver gang, skolen beder om
det. Hvis eleven ikke har mulighed for at komme på en køreklar cykel, kan forældrene ringe til skolen og bede om, at eleven en enkelt gang kan låne en skolecykel og hjelm, som
skal benyttes, når man låner skolens cykel



at ringe til os, hvis eleven giver udtryk for problemer i forbindelse med skolen



at give os besked om større begivenheder og væsentlige forhold i familien, som kan have
indflydelse på elevens skolegang



husk at oplyse os om nyt telefonnummer

Vi forventer desuden, at forældrene deltager i to skole-hjemsamtaler og et til to arrangementer om året, og at forældrene har ulykkes- og familieforsikring på deres barn.
Forældrene giver hermed tilladelse til, at eleven må:
- forlade skolens område i frikvartererne
- være passager i skolens bus og i særlige tilfælde i lærernes private biler
- tage hjem på egen hånd fra ture i Københavnsområdet
- ro i kajak under kyndig ledelse af lærerne, i sommerperioden
Forældrene kan forvente, at:
- vi sender en sms ved fravær, hvis vi ikke har modtaget besked
- vi ringer, hvis en elev bliver sendt hjem fra skole f.eks. pga. sygdom
- vi ringer til jer med ROS og ris, samt store og små spørgsmål, hver uge frem til efterårsferien
- vi indkalder til samtale, hvis vi skønner det nødvendigt
Vær opmærksom på, at vi kan bruge de fede fotos vi tager, som reklame for vores dejlige skole.
……….……………………………………………………………………………………………..….……....…
Elevens navn:___________________________________

Dato:______________

Vi har læst og er indforstået med samarbejdsaftalen.
Eleven må ryge, hvilket også indbefatter E-cigaretter, snus og lignende i frikvartererne: JA______NEJ______

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