Informationer til forældre om livet på Th. Langs
Velkommen til Th. Langs Skole
Det er vores forventning til dig som forælder, at du kan stå inde for vores værdigrundlag, at du deltager i
skolens liv og bidrager til fællesskabet.
Vi har en række faste traditioner i løbet af skoleåret, som børn og voksne ser frem til, bl.a.: arbejdsdag,
skolernes motionsløb, skolens fødselsdag, julestue, teateraften og skolefest.
Skolens værdigrundlag:
Th. Langs Skole er en fri grundskole med tilhørende 10. klasse, børnehaveklasse samt egen SFO.
Th. Langs Skoles menneskesyn er baseret på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Den enkelte elev skal
støttes i at forstå sig selv som en del af en større helhed, og dermed i både at opnå tro på egne
muligheder og i at udvikle forståelse for andre kulturer, for medbestemmelse og medansvar og for
rettigheder og pligter.
Skolens værdigrundlag er baseret på et læringssyn, der har det mål at fremme elevernes faglige
dygtighed, færdigheder og selvstændige tænkning gennem et alsidigt og varieret tilbud af
arbejdsmetoder og udtryksformer, hvorigennem eleverne sikres lyst til at lære og fordybe sig.
Th. Langs Skoles undervisningssyn afspejles gennem en undervisning, der tager udgangspunkt i den
enkelte elevs forudsætninger og giver mulighed for fordybelse og faglig udfordring.
Undervisningen er endvidere baseret på en dannelseskultur, hvor eleverne udfordres kropsligt og
æstetisk, således at fantasi, kreativitet og skabende virksomhed bliver vigtige elementer i elevernes
læreprocesser.
Vores vision er:
Th. Langs Skole skal være en tydelig undervisnings- og kulturinstitution, i tidssvarende fysiske rammer,
hvor mennesker i fællesskaber trives og er nysgerrige, skabende og deltagende verdensborgere.
I denne folder kan du bl.a. læse om praktiske forhold på skolen og læse om forældrerådets opgaver.
Kontakt:
Skolens hovednummer er: 8682 2897
Lille SFO (0.-2. klasse) har telefonnummer: 5046 0581
Klub Theo (3.-5. klasse) har telefonnummer: 5040 2383
Alle kontaktdata, også på bestyrelsen, kan findes på intranet under kontakt.
Forældrekredsmøde:
Hvert år i april eller maj holdes skolens generalforsamling, forældrekredsmødet, hvor alle forældre har
mulighed for at deltage og høre ledelsens beretning om året, der er gået, se skolens regnskab, samt
vælge forældrerepræsentanter til skolens bestyrelse.
Arbejdsdag:
Der er mulighed for en arbejdslørdag på skolen i foråret. Det er forældre (og børn) i 0. og 4. klasse, der
mødes og arbejder hele dagen. Typisk består opgaverne af malerarbejde, ordne udendørsarealer,
hovedrengøring af køkkener, mv. Pedellen er til stede hele dagen. Forældrerådene i klasserne står for
arrangementet efter input fra bestyrelsen og pedellen. Det er en god mulighed for at mødes på en anden
måde end normalt, og forældrerådene kan udnytte chancen for at afslutte dagen med fællesspisning.
Lokaleudlån:
Det er muligt at låne skolens lokaler til brug ved fødselsdage eller andre klassearrangementer. Kontakt
skal ske til skolens kontor.
Lejrskoler og udveksling:
Læs bilag

Computer fra 3. klasse:
Eleverne skal selv medbringe computer fra 3. klasse. Nærmere information om
hvad computeren skal have af softvare ligger på hjemmesiden.
Sådan opfører vi os på Th. Langs:
Huskeregler:
Du skal være over for andre, som du selv ønsker, at de skal være over for dig.
Husk du er altid repræsentant for skolen.
Ud over klassens regler, har vi på skolen nogle få ting, der skal huskes på:
1. Du må ikke kaste ting ud af vinduerne.
2. Alkohol må ikke medbringes og indtages – dette gælder også på lejrskoler og ture.
3. Skolen er røgfri, hvilket betyder, at du ikke må ryge på skolen - dette gælder også på
lejrskoler og ture. Hvis du må ryge for dine forældre, skal du have en rygetilladelse med i
forbindelse med lejrskoler.
4. Energidrikke må ikke medbringes og indtages – dette gælder også på lejrskoler og ture.
5. Du skal opføre dig ordentligt på de sociale medier. F.eks. må du ikke live -streame eller uploade billeder eller andre film eller tage billeder af andre uden tilladelse fra de involverede.
6. Du må ikke kopiere andres opgaver eller dele deraf.
7. I undervisningen skal mobiltelefonen ikke være fremme og være slukket eller på lydløs med mindre den indgår som en del af en konkret undervisningssituation. Det enkelte
klasseteam kan lave individuelle klasseregler for brug af mobiler i frikvartererne. En klasse
kan fx godt have en periode, hvor de er helt mobilfrie.

Hvis det skulle ske, at du ”glemmer” ovenstående – 1-3, tager ledelsen en samtale med dig og dine
forældre. Der kan blive tale om bortvisning.
Hvis det skulle ske, at du ”glemmer” ovenstående – 4 -7, tager lærerne en samtale med dig og dine
forældre samt evt. med ledelsen.
Ved gentagne overtrædelser af vores huskeregler, kan du bortvises helt fra skolen.

Mobitelefoner
I undervisningen skal mobiltelefonen ikke være fremme og være slukket eller på lydløs - med
mindre den indgår som en del af en konkret undervisningssituation. Har I brug for at komme i
kontakt med jeres barn, så er I velkomne til at ringe på skolens kontor - 86 82 28 97. Det enkelte
klasseteam kan lave individuelle klasseregler for brug af mobiler i frikvartererne. En klasse kan fx
godt have en periode, hvor de er helt mobilfrie.
Skole-hjemsamarbejdet
Der er en forventning om, at forældrene deltager i forældremøder, skole-hjemsamtaler og skolens
forældrekredsmøde samt til skolens øvrige arrangementer.

Forældreråd:
Hver klasse vælger et forældreråd på skoleårets første forældremøde. Der skal
være minimum 4 forældre i hvert forældreråd – gerne flere. Som udgangspunkt er
man valgt for et år ad gangen, men man kan stille op til genvalg, så mange gange man har lyst.
Forældrerådets opgaver:

Ansvarlig for klassekasse

Arrangere 2-3 årlige klassearrangementer. Bilag med idekatalog til arrangementer

Arrangere 1-2 årlige forældremøder i samarbejde med klasselærerne. Bilag med idekatalog til
indholdet på forældremøder

Sørge for forplejning til forældremøder

Kontakt til nye forældre (via intra, evt. oplysninger om næste arrangement, kontaktoplysninger mv.)

Organisere eventuelle legegrupper (evt. i samarbejde med klasselærerne)

Opstille spilleregler i klassen, fx for fødselsdage, ”feriegaver” mv.

Koordinere arbejdsdag og motivere klassens forældre til at komme

Nedsætte udvalg til blå mandag

Nedsætte udvalg som koordinerer opsparing til udveksling

Nedsætte udvalg som arrangerer fælles fest sidste skoledag

Referat fra forældrerådsmøder sendes ud til klassen

Deltagelse i forældrekredsmødet
Når der i klassen er valgt forældreråd, skal rådet give besked til kontoret, hvem der er valgt ind.
Der er årligt et opfølgningsmøde mellem skolebestyrelsen og alle forældrerådene.
Kommunikation, retningslinjer:
Medarbejdernes arbejdstid er normalt i tidsrummet mellem kl.8 og 17 på hverdage.
Kommunikationen mellem skolen og hjemmet sker via Skoleintra. Telefon kan benyttes i særlige tilfælde.
I er forpligtede på at holde jer løbende orienteret på Forældreintra, hvor I på jeres børns klassesider kan
finde alle relevante oplysninger om arrangementer, aktiviteter, skemaer, tilmelding til møder og samtaler
etc. I forventes at være logget på Skoleintra flere gange ugentligt og gerne en gang i løbet af
weekenden.
Beskeder fra forældre besvares normalt inden for 2 arbejdsdage.
Kommunikationen i meddelelser på ForældreIntra skal holdes i en saglig og sober tone. Man skal undgå
at sende beskeder, hvis man er kraftigt følelsesmæssigt påvirket (f.eks. meget vred eller indigneret).
Vent til bølgerne har lagt sig.
Beskeder på ForældreIntra kan (fx via kontaktbogen) benyttes til kortere praktiske informationer.
ForældreIntra bør ikke bruges til kommunikation vedr. større konflikter, faglige færdigheder eller andre
alvorlige sager. Her benyttes telefonen eller personlige møder.
Når I kontakter skolen er det vigtigt, at I altid kontakter den lærer/pædagog, som formodes at have
svaret eller forklaringen på det, man ønsker at tale om.

På vegne af bestyrelsen
Tine
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