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Velkommen
til Skt. Knuds Skole
At være forælder på Skt. Knuds Skole
Denne folder handler om de forventninger, du
som forælder kan have til os på Skt. Knuds Skole,
og om de forventninger, vi har til dig.
Folderen beskriver vores forventninger til
skole-hjem samarbejdet, herunder også forventningerne til den vigtige kommunikation mellem
skole og hjem.
Folderen er skrevet, for at nye og nuværende forældre kan få et overblik over, hvad det
indebærer at have sit barn på Skt. Knuds Skole.

Om Skt. Knuds Skole
Skt. Knuds Skole er en fri grundskole, hvor
værdier, fælleskab og faglighed går hånd i hånd.
Vi tror, at den enkelte udvikler sig bedst i et
stærkt og forpligtende fællesskab.
Skt. Knuds Skole er en prøveforberedende
skole, og undervisningen står mål med den
undervisning, der finder sted i folkeskolen. Vi
har de samme fagmål og læseplaner som folkeskolen.
På andre områder adskiller vi os markant fra
folkeskolen. Skt. Knuds Skole er solidt forankret

2

i de kristne værdier og i det kristne livs- og
menneskesyn. Skolens værdier kommer til
udtryk i hele skolens virke, konkretiseres i
mange af skolens faste traditioner og rutiner, og
er især synlige i kulturen i hverdagen, hvor de
kristne værdier søges udlevet.
Vores mål er at skabe en skole, hvor omsorg,
tryghed og glæde er i fokus. Desuden ønsker vi
at fremme alle børns faglige og personlige udvikling. Vi er ambitiøse på ALLE børns vegne.

Skolens værdier
i børne- og voksensprog

På Skt. Knuds Skole
lærer jeg
at være mig

Vi møder barnet, som det er og støtter op om, at barnet lærer at være sig
selv og stå ved sig selv. Vi søger at fremme nysgerrighed og mod til at
acceptere, at udfordringer er en del af en frugtbar dannelsesproces.

På Skt. Knuds Skole
lærer jeg at være
der for dig

Vi er en flerkulturel kristen skole med elever og forældre fra mange
forskellige kulturer og lande. Derfor er kendskab til og respekt for forskellighed en af skolens kerneværdier. Ligeledes er det væsentlig at kunne se
og forstå, at hvert menneske har uendelig værdi, hvilket gør, at tilgivelse
og næstekærlighed er vigtigt i alle relationer på skolen.

Vi søger at styrke elevens evne til at indgå aktivt i forpligtende fællesskaber, hvor respekt, rummelighed og konstruktiv dialog kan føre til
fællesskabets faglige og sociale udvikling samt den enkeltes robusthed.
Herved skaber vi trygge rammer for et godt skoleliv.

På Skt. Knuds Skole
lærer jeg at være en
del af et VI

På Skt. Knuds Skole
lærer jeg om verden
omkring mig
Vi arbejder i tæt samarbejde med forældrene på at fremme elevens lyst og
evne til faglig fordybelse. Samtidig har vi fokus på, at eleven får etableret
gode arbejdsvaner. Vi er fagligt ambitiøse på alle elevers vegne.

Vi ønsker, at eleven igennem sin skoletid opdager og udvikler talenter, der
gør det muligt også senere i livet at træffe selvstændige valg med tro på
eget værd og egne kompetencer samt får kendskab til sin egen
plads i historien og dermed sit ansvar for fremtiden og verden.

På Skt. Knuds Skole
forbereder jeg mig
på at blive voksen
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Forventninger

som skolen har til dig som forælder
Vi forventer af dig:
- At du møder med en positiv holdning og er med til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde
- At du viser interesse for og aktivt deltager i børnenes skoleliv og hjemmearbejde
- At du sørger for, at dit barn er parat til skoledagen: At barnet møder til tiden, er udhvilet og
mæt og har en sund og nærende madpakke med. At barnet er selvhjulpent, medbringer bøger,
penalhus, idrætstøj og andet relevant og har lavet lektier
- At du opmuntrer dit barn til at kunne være sammen med og respektere alle klassens elever
- At du kontakter barnets lærere eller pædagoger ved sygdom og andet fravær, og hvis du er i tvivl
om noget, eller hvis du oplever mistrivsel hos dit barn
- At du deltager i fælles arrangementer i klassen og på skolen
- At du holder dig orienteret via Forældreintra
- At du melder tilbage på henvendelser fra skolens personale og de andre børns forældre
- At du har respekt for og tillid til skolens medarbejdere, og at skolens personale, forældre og elever
ikke omtales negativt i barnets påhør
- At du lærer dit barn at udvise en naturlig respekt for voksne herunder at handle efter anvisning
fra skolens personale
- At du har respekt for skolens værdier og bakker op om disse
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Forventninger

du som forælder kan have til skolen
Du kan forvente:
- At skolens værdigrundlag giver retning til hverdagslivet på skolen og de beslutninger, der træffes om
stort og småt
- At møde fagligt dygtige medarbejdere med et stort engagement
- At dit barn bliver mødt med respekt og omsorg fra skolens medarbejdere
- At møde en skolebestyrelse, der arbejder aktivt for en løbende dialog med skolens forældre
- At vi kontakter dig, hvis vi ser tegn på mistrivsel eller bekymrende adfærd hos dit barn
- At få respons, når du kontakter skolen
- At vi ikke aflyser undervisningen, fordi en lærer er fraværende. Der vil ligge vikarmateriale, så den
planlagte undervisning kan gennemføres. Klasserne opdrages til at tage et medansvar for, at undervisningen kan fortsætte uforstyrret, også når der er vikar.
- At der er opmærksomhed både på det enkelte barn og på fællesskabet
- At møde en skole med respekt for traditioner og åbenhed for forandringer

Den hverdag, vi ønsker at skabe for alle på Skt. Knuds Skole, forudsætter
en loyal opbakning fra dig som forælder. Et tæt samarbejde
mellem skole og forældre er én af idéerne bag en fri grundskole.
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Kommunikation
God kommunikation er afgørende

Forældreintra bruges til:

God kommunikation mellem skole og hjem er
fundamentalt på Skt. Knuds Skole og er derfor
også noget, skolen kontinuerligt har fokus på.
Det er vigtigt, at dialogen mellem de voksne
parter ikke går gennem eleven eller andre, men
altid sker direkte mellem forældre og medarbejdere. De voksne har i fællesskab ansvaret for, at
der er klare linjer og en god tone.

•		 Informative beskeder

Skolen anvender Forældreintra til kommunikation om klassens generelle forhold såvel undervisningsmæssigt som socialt. Vigtig information
lægges ud i god tid, så vidt det er muligt.
Lærerne og SFO-personalet kommunikerer
jævnligt til forældre om væsentlige begivenheder
og klassens trivsel.
Når kommunikationen vedrører meddelelser
eller informationer om det enkelte barn, anvendes beskedsystemet eller kontaktbogen på
Forældreintra.
Er der tale om bekymringer, problemer eller
lign. er det primært den personlige samtale, der
anvendes. Dette forventes, uanset om initiativtageren er skolen eller hjemmet.
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•		 Skolerelateret information
• Anmodning om telefonisk kontakt
• Sygemeldinger/raskmeldinger i kontaktbogen
• Fritagelse op til og med to dage
		 - ellers rettes henvendelse til skolens ledelse
•		 Div. tilmeldinger
Det er skolens forventning, at du dagligt holder
dig orienteret via Forældreintra.
Du kan tilsvarende forvente, at medarbejdere
reagerer på en henvendelse indenfor to arbejdsdage med enten:
1. Det endelige svar
2. En oplysning om, at der svares indenfor få
		
dage – evt. med præcis datoangivelse
3. En angivelse af et tidspunkt,
		
hvor forældrene kan ringe op
Med hensyn til svarfrist fra forældrene foventes
ligeledes, at der er svaret indenfor to arbejdsdage, med mindre der er angivet en anden svarfrist i henvendelsen.

mellem skole og hjem
Ved henvendelse vedr. konkrete situationer
opfordres forældre til i første omgang at kontakte
den lærer, der har haft ansvar for undervisningen,
dernæst klasselæreren hvis man skønner dette
nødvendigt og endelig skolens ledelse, såfremt
eventuelle problemstillinger ikke synes løst.

Telefonen bruges til:
•		 Akutte beskeder – det er muligt at ringe til
		 skolen og bede om telefonisk kontakt hurtigst
		 muligt. Dette sker samme dag, hvis medarbej		 deren er til stede.
•		 Opklarende/afklarende samtaler der skønnes
		 ikke at kunne klares via Forældreintra

Møder anvendes til
•		 Information (bl.a. forældremøder)
•		 Særlige problematikker for enkeltelever eller
		 klasser, herunder konfliktløsning.
Endeligt er det skolens forventning at såvel
forældre som medarbejdere generelt set og
altid forsøger at kommunikere indenfor nedenstående etiske principper:
•		 Hold dig til din egen opfattelse og beskrivelse
		 af din oplevelse.
•		 Lad informationen være saglig
•		 Lyt og forsøg også at sætte dig i den andens sted
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Forældrenes

indflydelse og indragelse
Forældremøder

Skole-hjem-samtaler

Vi holder to forældremøder i løbet af et skoleår
i 0.-9. klasse og ét i 10. klasse. Vi forventer, at
mindst én af barnets forældre og gerne begge
deltager på forældremøderne.
Det første møde ligger i august/september.
Her er det klassens lærere, der sætter dagsordenen. Væsentlige punkter kan være orientering
om klassens trivsel, lejrskoler, årsplaner, afgangsprøver m.m.
Det andet forældremøde ligger i foråret.
Dette møde tilrettelægges i samarbejde mellem
klasselæreren/klasselærerne og forældrerådet.
I 0.-2. kl. deltager SFO-kontaktpersonen i det
ene forældremøde.

Der afholdes i hver klasse 2 årlige skole-hjemsamtaler

Skole-hjem-samtaler
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I 0.-2. klasse deltager SFO-kontaktpersonen i
den ene skole-hjem-samtale.
Senest fra 4. klasse deltager eleverne i skolehjem-samtalerne.
Vi forventer, at mindst én af barnets forældre og
gerne begge deltager i skole-hjem samtalerne.

Antal samtaler

Antal lærere

Minutter pr. elev

0. klasse		

2

1-2

20

1. klasse		

2

2

20

2.-7. klasse		

2

2

20

8. klasse		

2

3-6

15

9.-10. klasse

1

3-6

20

Forældreråd og sociale arrangementer

Arrangementer på skolen

I alle klasser vælges et forældreråd. Forældrerådet har flere opgaver og står bl.a. for at arrangere mindst to årlige sociale arrangementer
for elever og forældre i klassen. Arrangementerne skal være med til at skabe god trivsel både
for det enkelte barn og for klassen.
Klasselæreren / klasselærerne deltager i ét
årligt socialt arrangement.
Skolens lokaler kan lånes gratis mod et depositum. Henvendelse vedr. dette sker til skolens
kontor.
Desuden deltager forældrene i forældrerådet i det årlige dialogmøde samt det årlige
forældrekredsmøde.
Forældrerådet opfordres til at tage kontakt
med nye elevers forældre og være behjælpelige
med, at de kommer til at opleve sig som en del
af fællesskabet omkring klassen og skolen.
Kontakten skal koordineres med klasselæreren.

Vi har på skolen en række arrangementer og
fester i årets løb:

Legegrupper – spisegrupper
I mange af indskolingsklasserne etablerer
forældrerådet i samarbejde med klasselæreren
legegrupper, hvor eleverne på skift inviterer
hinanden med hjem for at lege.
I nogle af de ældre klasser arrangeres spisegrupper med samme formål.
Vi har god erfaring med disse grupper og opfordrer meget til, at I giver jeres barn mulighed
for at være med. Der er stor geografisk spredning af børnene, hvorfor det er en ekstra god
idé på vores skole.

- Samling for 0.-5. kl. ugentlig i gymnastiksalen
og 12-sang for 6.-10. kl. 12 gange om året.
Klasserne er på skift ansvarlige for indhold og
afvikling.
- Ugentligt mødes hele skolen til morgensang
ved amfiscenen.
- 10 gange i løbet af skoleåret er der gudstjeneste, som arrangeres af de forskellige klasser.
Forældre er altid velkomne.
- Tirsdage kl. 8.00-8.30 er der skolemesse i den
katolske kirke v. Pater Kris. Alle børn og
forældre er velkomne – også ikke-katolikker.
- Sensommerfest i SFO med fællesspisning og
tid til leg og hygge.
- Lakskofest for 0.-5. kl., hvor 5. klasserne
opfører et skuespil, der er fællesspisning i
klasserne og dans i gymnastiksalen.
- I slutningen af september afvikles hvert år
SOS-løb. En motionsdag for hele skolen.
- SOS-dag, som er en markedsdag den sidste
fredag i november. Overskuddet fra SOS-dagen
går til Red Barnet og Caritas.
- Store Elevfest for 6.-10. kl. Festen arrangeres af
skolens elevråd og finder sted i vinterhalvåret.
- Skt. Hans på Skt. Knuds finder sted den andensidste torsdag inden sommerferien.
Eleverne optræder med musikalske indslag, og
der er fællesspisning i klasserne.
- Translokation for 9.-10. kl. den sidste torsdag
inden sommerferien. Afgangsbeviser
overrækkes ved en gudstjeneste efterfulgt af
uformel hygge i gymnastiksalen.

Skolebestyrelsen: Se næste side
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Skolebestyrelse
Et valg også for forældre
Den øverste ledelse på Skt. Knuds Skole er skolebestyrelsen. Bestyrelsen består af fire udpegede
medlemmer og tre forældrevalgte.
De udpegede medlemmer er udpegede af
henholdsvis den katolske biskop, pastoralrådet,
sognepræsten og menighedsrådet i Katolsk Vor
Frue Kirke.
De tre forældrevalgte medlemmer vælges på
forældrekredsmødet i maj.
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Skolebestyrelsen inviterer årligt alle forældre
til et dialogmøde i vinterhalvåret og til et
forældrekredsmøde i maj, hvor der er beretninger, gennemgang af årsregnskabet og valg
til bestyrelsen.
Ønsker du at kontakte skolens bestyrelse findes
kontaktoplysninger på skolens hjemmeside.

Økonomi

Skolepenge, SFO, IT m.m.
På Skt. Knuds Skole betales der skolepenge hver
måned i 12 måneder med undtagelse af 9. og
10. klasse, hvor juni er betalingsfri.
Det aktuelle beløb fremgår altid af hjemmesiden.
Her fremgår også SFO-betaling, der betales over
11 måneder.
For både skolepenge og SFO-betaling er der
50 % reduktion ved barn nr. 2, og barn nr. 3 er
gratis. Ved søskende forstås børn med samme
folkeregistreradresse og/eller samme betalende
forælder.

Egenbetalingen til lejrskoler fremgår ligeledes af
hjemmesiden.
Der er tradition for, at den enkelte klasse har en
klassekasse, hvortil der årligt betales et mindre
beløb typisk 100 kr.
Elever i 6.-10. kl skal medbringe deres eget
IT-udstyr til brug i undervisningen.
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Gode råd til trivsel for det enkelte barn og klassen.
Fra undervisningsministeriets folder ”Alle for én
mod mobning i skolen”

Hvad kan forældre
til elever gøre?
Vær opmærksom
på, at du selv er en
vigtig rollemodel, som dit
barn både identificerer sig med,
iagttager og lærer af.
Engagér dig så vidt muligt i hele klassens trivsel
og motivér dit barn til også at interessere sig for
alle i børnefællesskaberne.
Sæt også i hjemmet fokus på plads til forskellighed.
Gør hvad du kan for at skabe et godt socialt miljø
blandt klassens forældre.
Gør trivsel til et fast punkt på dagsordenen til alle
forældremøder, og reflektér over din og de andre
voksnes holdning til børnefællesskaber. Tal om,
hvordan I sammen forebygger mobning og styrker
trivslen i klassen.

Hav fokus på, at dit barn lærer at løse konflikter
selv og sammen med jævnaldrende. Men vær altid
klar til at hjælpe, hvis børnene ikke selv kan finde
ud af det sammen.
Tal løbende med dit barn om, at man skal gå til en
voksen, hvis man er ensom eller bliver mobbet,
eller hvis andre børn på skolen er ensomme eller
bliver mobbet.
Inddrag skolens lærere, pædagoger eller andre
forældre på skolen, hvis du er bekymret for, at
der foregår mobning, eller om der er nogen børn,
der ofte står udenfor børnefællesskaberne.
Tal løbende med dit barn om, hvordan man bruger
de sociale medier på en god og respektfuld måde,
så de undgår deling af krænkende beskeder og
billeder.

www.sktknudsskole.dk

