Regler i Indskolingen

Kontakt til Tingstrup Skole

l Indeområde, husk indesko.

Tingstrup Skole: 9917 3456
SFO:
9917 3470
Tandklinik:
9917 2885
Øvrige relevante telefonnumre finder
I på forældreintra.

l Mobiltelefonen skal være

slukket i skoletiden , men må
være i tasken.

Forældrefolder

l Efter idræt skal eleverne 1. – 3.
klasse bade.
Eleverne skal ud i alle pauser.

www.tingstrup-skole.forældreintra.dk

Indskolingen
0. til 3. klasse
Velkommen til Indskolingen
på Tingstrup Skole.

Vi glæder os til et konstruktivt
samarbejde.
Lærerne i Indskolingen
Forbehold for ændringer – opdateret 170817

Vi vil gerne sikre alle børn i
Indskolingen en god og tryg
skolegang.
Det gør vi ved at sætte fokus på
trivsel, så børnene har det godt,
og vi får et godt læringsmiljø.

Forventninger til elever og
forældre i Indskolingen
l Eleven møder udhvilet og har spist.
l Eleven møder til tiden.
l Eleven møder velforberedt.
l Eleven har bøger, penalhus

gymnastik- og skiftetøj med.
l Eleven har mad til pauserne.

l Eleven er selvhjulpen.
Eks. selv tage tøj på, vide hvor
madpakken er osv.

Forventninger
til forældre i Indskolingen

Faste aktiviteter i
skoleåret

l Vis interesse for og deltage i
aktiviteter på skolen.

l Mindst 1 skole-hjem samtale
om året.

l Vær opmærksom på, at eleverne
er ude i frikvartererne mht.
påklædning og madpakker.
l Vær opmærksom på at tale
pænt og neutralt om andre
børn og deres forældre samt
skolens personale.

l 1 forældremøde i efteråret.
l 1 forældre/klassearrangement.
l Naturens dag.
Motionsdag.
Juleklippedag.
Forårsdag.
Idrætsdag.

l Deltag i det fælles ansvar
for klassens trivsel.

l Skolefest.

Eleverne skal, for at
Indskolingen er et godt og
trygt sted at være, kunne:

l Eleven møder præcis og har sagt
farvel til forældrene inden kl. 8.00
Der er tilsyn med eleverne fra kl. 7.50

l Hyttetur for 2. klasse.

l Hjælpe hinanden.

l Respekter indeskoområdet
- Brug venligst de blå overtræksfutter.

l Lytte til hinanden.
l Tale pænt til hinanden.
l Respektere hinanden.

l Samarbejde.
l Deltage aktivt i undervisningen.

l Minimum tjekke forældreintra
2 gange om ugen.
l Bruge kontaktbogen på forældreintra.
l Tøm venligst garderoben hver fredag.

l Alternative uger.

l Morgensang.

