
 

Velkommen til Munkebjergskolen 
 
 
 

 

Som elev på Munkebjergskolen skal du opleve, at du trives og udfordres, så du hver dag 
bliver klogere. 

Du skal opleve, at skolen har høje forventninger til dig og at undervisningen inspirerer og 
udfordrer dig, så den giver dig ambitioner om at gøre dit allerbedste.  

Du skal opleve, at skolen er et forpligtende fællesskab, der udvikler din forståelse for dig 
selv, dine medmennesker og verden omkring dig. 

 

Som forældre til elever på Munkebjergskolen skal I opleve, at skolen prioriterer et tæt 
samarbejde mellem skole og hjem, og at skolens nære fællesskab er et stærkt fundament 
for jeres børns læring og trivsel. 

 

 
 
Elever, forældre og medarbejderne på skolen danner, i fællesskab, en ramme for elevernes 
skolegang. Jo bedre rammen fungerer, jo mere kan eleverne lære – fagligt og socialt. Og jo 
større sandsynlighed er der for, at eleverne kan forlade skolen med en masse gode minder om 
deres skoletid. 

 

For at opnå det, er det vigtigt, at vi samarbejder med hinanden, og derfor har vi 
denne samarbejdskontrakt. Den giver overblik over, hvad vi forventer af elever og forældre og 
hvad I kan forvente af os fra skolen. Vi tror på, at klare forventninger til hinanden er med til at 
styrke et godt samarbejde. 

 

Med ønske om et godt samarbejde til glæde for elevernes læring.  

 

Maja Gro Lilsig     Finn Holm Ewald 

Skolebestyrelsesformand   Skoleleder 

 

 



 

Samarbejdskontrakt mellem skole og hjem 
 

 

Forventninger til dig som elev 

• At du deltager aktivt i undervisningen 

• At du laver dine opgaver og øver dig på det du har lært 

• At du møder til tiden og har de ting med i skoletasken, som du skal bruge 

• At du er opmærksom på, at det er vigtigt at spise sund mad og få din nattesøvn 

• At du hjælper til med at passe på skolen ved at rydde op efter dig og behandle de ting, der er 

på skolen, ordentligt 

• At du taler pænt og tager hensyn til andre 

• At du ikke accepterer mobning – at du siger til, hvis du ikke har det godt eller hvis der i øvrigt er 

brug for de voksnes hjælp. 

Forventninger til dig/jer som forældre 

• At du/I viser interesse for, og deltager i, jeres barns læring  

• At du/I hjælper jeres barn med at møde til tiden og pakke sin skoletaske 

• At du/I hjælper jeres barn med at lære at rydde op efter sig og behandle skolens ting med 

respekt 

• At du/I bakker op om jeres barns sunde kost- og søvnvaner 

• At du/I hjælper jeres barn med at forstå de sociale spilleregler og opfordrer til en god 

omgangstone, herunder at du/I taler pænt om skolens elever og lærere over for jeres barn 

• At du/I deltager i skolens faglige og sociale liv, såsom forældremøder, skole/hjem samarbejde 

og sociale arrangementer 

• At du/I søger dialog med skolens personale, hvis der er forhold, der undrer eller bekymrer 

• At du/I holder jer orienteret om, forholder jer til og involverer jer i skolens overordnede liv – 

skolens værdigrundlag, skolebestyrelsens arbejde – ved at læse Forældreintra, nyhedsbreve og 

møde op til skolens arrangementer m.m. 



 
 

 
  

I kan forvente af skolens medarbejdere 

• At vi gør alt hvad vi kan, for at skabe en god skole for alle børn 

• At vi er tilgængelige på forældreintra og besvarer jeres beskeder inden for få dage 

• At vi griber ind, hvis vi ser børn, der ikke trives og vi kontakter jer som forældre, hvis vi møder 

uheldig eller ubehagelig adfærd eller manglende trivsel i skolen 

• At vi orienterer jer løbende om, hvad der sker og vi stiller op til dialog, hvis der er forhold, der 

undrer eller bekymrer jer 

• At vi holder jer løbende orienteret - om nye tiltag, rammer og andre forhold, der får indflydelse 

på børnenes skolegang 

• At vi hjælper jeres børn med at forstå sociale spilleregler og viser/guider dem til konstruktive 

konfliktløsningsmodeller 

• At vi taler med børnene om sund kost, motion og vigtigheden af søvn m.m. 

• At vi opfordrer børnene til at huske penalhus, bøger, idrætstøj m.m. 

• At vi giver børn og forældre gode ideer til, hvordan I kan arbejde videre med det, vi arbejder 

med i skolen, derhjemme 

 



Skolens ordensregler 
Skolens tre overordnede ordensregler gælder alle steder hele tiden. De skal sikre at alle skolens elever trives bedst 

muligt. 

1. Pas på hinanden 
2. Pas på jer selv 
3. Pas på skolen og dens omgivelser 

 

Derfor gælder følgende regler for områderne: 

 

Ordensregler udenfor 

1. På skolens udeområder skal der være plads til alle skolens elever. 

2. I skolegården må man spille med små bolde alle steder. 

3. På de indhegnede baner må man spille med store bolde. 

4. I frikvartererne må man ikke rulle på rulleskøjter, skateboards, løbehjul eller andet på hjul 

5. På skaterbanen bag skolen må man løbe på løbehjul, rulleskøjter og skateboard, hvis 

man har sikkerhedsudstyr på. 

6. Der må ikke cykles på skolens område. 

7. Fra kl. 14 har børn i SFO fortrinsret til skolens legeplads/boldbaner.  

Ordensregler i Aulaen 

1. Skolens aula er fællesrum for mellemtrinet og udskolingen 

2. I undervisningstiden er aulaen et arbejdsrum og derfor skal man være stille, så man ikke 

forstyrrer andre der arbejder. Snak afdæmpet! 

3. Der må ikke løbes eller køres på skateboards, rulleskøjter eller tilsvarende med hjul 

under.  

4. På de to balkoner gælder samme regler som nede på aulagulvet, i biblioteket og i caféen 

 

Ordensregler på Torvet 

1. Torvet er fællesrum for indskolingen, der ligger i stueetagen. 

2. I undervisningstiden fungerer Torvet som arbejdsrum, så derfor skal man være stille  

3. Der må ikke løbes eller køres på skateboards, rulleskøjter eller tilsvarende med hjul 

under.  

4. I garderobeområderne skal der holdes orden, så ingen falder over fx tøj eller sko, der 

roder på gulvet. Det er forældrenes ansvar, at hjælpe barnet med at holde orden i egen 

garderobe 

5. Hunde har ikke adgang på Torvet - eller andre steder på skolen 

6. Ingen barnevogne, klapvogne eller andet med hjul på torvet 

 

Forældreansvar på Torvet  

• I skal sammen med jeres barn sørge for, at barnet har ryddet op hver dag inden de går 

hjem 

• Gammel mad fjernes fra køleskabe 

• Garderobepladsen ryddes jævnligt, så der ikke ophobes grene/papir o.l. 

 


