Karlskov Friskole – udgangspunkt for et godt skoleliv!
Karlskov Friskole er en dejlig friskole, der rummer en stor og varieret elevgruppe. Vi er en
skole, hvor der er plads til den enkelte. Plads til forskellighed. Plads til at være den, man er!
For at vi kan lave den bedst mulige skole er her skitseret, hvordan vi kan gøre jeres barns
skoletid på Karlskov Friskole til en rigtig dejlig oplevelse.
Skoleåret har 200 skoledage. Disse 200 dage er elevernes arbejdsdage, hvor det er meget
vigtigt, at de er tilstede. Al undervisning finder sted på de 200 dage. Det er her grundlaget for
elevernes læring ligger. Men det er også på de 200 dage, vi kan arbejde med eleverne på det
sociale plan. Det er her, vi arbejder med relationerne. Derfor har vi brug for, at alle elever er
tilstede mest muligt i løbet af et skoleår. Ved fravær er det familiens eget ansvar at følge op på
skolearbejdet. Det giver os et godt udgangspunkt, og det gør det lettere for den enkelte elev at
følge med i undervisningen såvel som det sociale liv.
Som forældre er det jeres opgave at hjælpe jeres barn til at få en god og succesfuld skoledag.
Det gøres ved, at skoletasken er pakket med de nødvendige ting (passer, lineal, blyant,
madpakke, idrætstøj osv.). For de større elever kan PC’ere, iPads mv. være nødvendige
redskaber – både i den daglige undervisning og som forberedelse til afgangsprøverne.
Sørg for, at jeres barn har fået en god og sund gang morgenmad, og sørg for, at jeres barn har
en god og sund madpakke med i skole. En madpakke, der giver brændstof til resten af
skoledagen. Så fyld madkassen med rugbrød og gulerødder, så læringsmuligheden optimeres.
Og husk også, at udhvilede børn koncentrerer sig bedre og har mere overskud til at klare
skoledagen. Skolens Kost- og sundhedspolitik fortæller mere om, hvad vi gerne vil på dette
område.
Det efterfølgende er tænkt som et lille opslagsværk, der kan hjælpe til, at vi i fællesskab kan
arbejde sammen om at give vores elever det bedste udgangspunkt for et godt skoleliv. Der er
ikke tale om et statisk stykke papir. Der kan komme nye ting til, ligesom noget kan tages ud
igen. Verden flytter sig, vores måder at agere og kommunikere på flytter sig, og vi flytter med
– hele tiden.
Venlig hilsen
Karina Mellin Døssing
Skoleleder
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Elevers adfærd og sprog:
For at vi i dagligdagen kan have et rart miljø på skolen, er det vigtigt, at alle tager medansvar.
Sprog og adfærd fortæller, om vores kultur er pæn og imødekommende, eller om den er noget
andet. Udover at være en uddannende institution er vi på Karlskov Friskole også dannende.
Og dannelse er også, at vi lærer vores elever, hvordan man begår sig i mødet med andre
mennesker.
På Karlskov Friskole gælder det, at:
-

Vi taler pænt til og om hinanden.

-

Vi er positive overfor hinanden.

-

Vi hjælper og støtter hinanden.

Mobiltelefoner og andet teknisk udstyr
Brug af digitalt udstyr er både nyttigt og nødvendigt for at kunne leve op til de mange krav og
nye undervisningsmetoder, der findes på nettet. Det er en stor fordel for den enkelte elev at
medbringe sit eget IT-udstyr.
Brugen af telefoner, pc’ere og tablets kræver imidlertid også, at vores elever er bevidste om at
bruge disse på en hensigtsmæssig måde, der ikke er forstyrrende for undervisningen – og
dem selv! Derfor gælder nedenstående regler, der skal hjælpe både elever og lærere til at
holde fokus på undervisning og læring:
1. Mobiltelefoner / smartphones skal afleveres om morgenen efter morgensang. De udleveres i
15 minutter i spisepausen, hvorefter de afleveres igen.
2. Der kan gives tilladelse til brug af mobiltelefonen i undervisningen, hvis den pågældende lærer
finder det relevant.
Skulle det ske, at reglen overtrædes inddrages telefonen, og eleven får den igen ved
skoledagens afslutning.
Ved anden overtrædelse inddrages telefonen, og eleven får den igen ved skoledagens
afslutning. Elevens forældre kontaktes.
Ved tredje overtrædelse inddrages telefonen, og eleven får den igen ved skoledagens
afslutning. Elevens forældre kontaktes. Eleven må ikke medbringe mobiltelefon i 1 uge.
2. Pc / tablets må benyttes i timerne efter lærerens anvisning.
Hvis pc’en / tablet’en anvendes til andre formål end det anviste inddrages den og udleveres til
eleven ved skoledagens afslutning. Eleverne må ikke benytte de sociale medier (Facebook,
Instagram, Twitter mv. i timerne).
Ved gentagne hændelser kontaktes elevens forældre med henblik på at finde en fremtidig
løsning på problemet.
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Kontakt til hjemmet:
Hvis en elev har brug for at blive hentet i løbet af skoledagen, skal der ringes fra kontoret /
gives besked til kontoret / noteres i protokol!
Det accepteres ikke, at elever selv ringer til hjemmet og laver aftaler, uden at skolen er
informeret.
Vi SKAL vide, hvilke elever, der er på skolen i tilfælde af brand eller anden opstået hændelse!
Intra:
På Karlskov Friskole bruger vi intrasystemet ”Its-learning”. Brugernavn og kodenavn
udleveres af skolens sekretær ved skolestart på skolen.
For at sikre ensretning i brug af intra-systemets redskaber gør vi som følger:
1. Kontaktbogen benyttes mellem skole og hjem til at notere kortere beskeder vedr. elevens
skolegang. Herunder meddelelse om fravær ved sygdom og hvis der skal spørges om fri fra
skole (før fraværet har fundet sted). Husk, at skrive de relevante lærere på.
2. Beskeder bruges ved ting, der ikke direkte vedrører elevens skolegang. Fx fødselsdagsinvitationer, planlægning af udflugt, klassesammenkomst osv.
3. Lektier skrives på intra under Ugeplaner.
Lektier:
Karlskov Friskole er ikke en lektiefri skole. Eleverne vil få lektier for med henblik på at træne
færdigheder, som forberedelse til timerne, skriftlige afleveringer mv. Denne forberedelse er
vigtig for, at den forberedte undervisning kan gennemføres bedst muligt. Så husk at tjekke
lektier på intra.
Ved sygdom:
Hvis en elev er syg ringes til skolen på nummer 7670 5151 lokal-nr. 2. Telefonen er
sædvanligvis åben fra kl. 7.30.
Husk desuden at skrive i Kontaktbogen på Intra, da denne fungerer som dokumentation og
ikke bliver slettet.
Kommunikationsvejen:
På en skole, hvor der færdes mange mennesker, sker det, at meninger udveksles og konflikter
opstår. For at vi som skole kan håndtere dette bedst muligt, er det vigtigt, at tingene tages i
den rigtige rækkefølge. Ved en opstået konflikt eller hændelse gælder følgende:
1. Tag kontakt til den pågældende lærer. Han/hun kan bedst forklare, hvad der er
foregået.
2. Kontaktlæreren kontaktes, hvis ovenstående ikke har løst sig.
3. Skoleleder kontaktes, såfremt konflikten fortsætter efter kontaktlærers interaktion.
Denne 3-trinsmodel skal medvirke til, at vi i fællesskab kan håndtere hændelser og
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konflikter hurtigt og effektivt og hjælpe til, at eleverne styrkes i at have medansvar for
hinandens trivsel på skolen.
Månedsbreve:
Månedsbreve udsendes normalt ved en måneds afslutning eller op mod en af de længere
ferier.
Forældrerådet:
Ved det første forældremøde i begyndelsen af skoleåret vælges nogle forældrerødder.
”Rødderne” har ansvar for at arrangere socialt samvær og styrke fællesskabet for både elever
og forældre. Det er en vigtig og til tider også ganske fornøjelig tjans at have, der kan give nogle
sjove oplevelser. Og husk: Som forældrerødder er man ikke alene. I har blot ansvaret for at
igangsætte. Vi har brug for alle forældre. Vi får ofte en del nye elever på skolen, og det er
vigtigt, at disse hurtigt bliver en del af flokken og føler sig velkomne på skolen.
Rengøring og arbejdsweekend:
Som forældre på Karlskov Friskole følger nogle praktiske opgaver med.
Ca. 3 gange om året deltager alle familier i rengøringsturnus, hvor man efter Chef-pedellens
plan gør rent i et bestemt område på skolen. Hvis man ikke kan bytte eller komme til sin
rengøring, er det muligt at købe sig til en omgang rengøring af 7. klasse. Prisen er kr. 500,-.
Hvis man udebliver fra rengøring uden at have en aftale om bytte eller køb af rengøring koster
det kr. 1000,-.
4 gange om året har vi arbejdsweekend. Her indkaldes alle familier (1 gang årligt) og klipper
hæk, slår græs, maler, gør rent, istandsætter, opsætter, afmonterer, udskifter inde og ude på
skolens matrikel.
En vigtig del er køkkentjansen disse dage, for ”uden mad og drikke – duer heltene ikke”!
Fødselsdage og klassearrangementer
På Karlskov Friskole vægter vi det sociale meget højt. Det sociale liv mellem eleverne styrkes
ved, at man er med til hinandens fødselsdage, at der laves legeaftaler, at forældrerødderne
laver et klassearrangement indimellem. Da vi på nogle klassetrin har mindre klasser,
opfordrer vi til, at man som forældre husker på dette og sørger for at nå hele vejen rundt og
ikke kun tænker ét klassetrin, men at det er vigtigt at kigge et klassetrin op eller ned, så alle
oplever sig som en del af vores fællesskab. Både ved fødselsdage og klassearrangementer.
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