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 RO S K I L D E P R I VAT E  R E A L S K O L E

HVA D T I L B Y D E R V I  PÅ 
RO S K I L D E P R I VAT E  RE A L S K O L E:
Ved at være en lille skole med en lav klassekvotient opnår vi at både elever, lærere og 
forældre kender hinanden. Et kendskab der giver mulighed for et tæt samarbejde, hvor der 
er tid til at drøfte eventuelle problemer igennem.

Vi arbejder målrettet på at skabe et godt samvær mellem børnene og mellem børn og 
voksne. Det skal være rart at gå i skole. Det er et mål i sig selv og samtidig betingelsen for 
positiv udvikling og et frugtbart læremiljø.

Vi vælger undervisning med højt fagligt niveau og individuelle hensyn. Lærerne har 
naturligvis ekspertisen såvel metodisk som pædagogisk.

Vi forventer: • at alle taler pænt til hinanden / en god omgangstone
 • at der er plads til alles forskelligheder
 • at tvistigheder opklares og løses
 • at eleverne møder forberedt og at de afl everer skriftlige
 • opgaver til tiden
 • forældrenes opbakning over for lærerne, undervisningen og skolen

Ved at vægte et solidt fagligt fundament og gode sociale oplevelser får de optimale mu-
ligheder for at udvikle selvværd og kompetencer. Den enkelte elev opnår herved de bedste 
valgmuligheder for det videre forløb efter grundskolen.

Vi er en lille skole med max. 332 elever.

Vi er ca. 20 lærere.

Vores klassekvotient er på max. 20 elever.
I 10. klasse er der max. 16 elever.

Vi har 1 spor fra 0. kl. - 4. kl.
Vi har 2 spor fra 5. kl. - 10. kl.



4

Forrest fra venstre:   Jana Christensen, Emilie Kirstine Thorninger Nørregaard, Pernille Thue 
Hansen, Ann-Sofi e Sletten, Mette Sandberg Bendtsen, Cecilie Haugaard-
Rosenfeldt, Iben Lin Vidkjær

I midten fra venstre:   Jonas Dorph Broager, Henriette Pedersen, Julie Smed Hansen, Mikkel Hvid 
Amstrup, Simon Ljunggren Baldissera, Lasse Kaimer, Clotilde Sofi e Winther, 
Anna Mygind Damgaard.

Bagerst fra venstre:  Jacomo Ørum-Vieira, Jesper Venge Olesen, Alexander Kristoffersen, Niklas 
Dahl, Niels Viberg Sønderbæk.

Forrest fra venstre:    Cathrine Stig Jensen, Pernille Kronholm Rasmussen, Tine Aakrogh Chris-
tensen, Frederik Peter Jakobsen, Stine Hartvig, Katrine Linnemann-Karlsen.

I midten fra venstre:  Linda Frohn, Theis Louis Bøegh Hansen, Line Maria Elkjær, Daniel Brødsgaard, 
Ina Holm Johansen, Niklas Hvilsom Schack, Thomas Dyhr Hansen, Nicolai 
Tobias Pedersen.

Bagerst fra venstre:  Morten Friis Fiskbæk Hedetoft, Pernille Rønning Hülz, Frederik Kryger, 
Thomas Pardei Madsen, Sebastian Bille Bay, Andreas Hougaard Boesen.

9 A

9 B
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Forrest fra venstre:   Andreas Husted, Alexandra Dybdal Thuesen, Cecilie Friis, Maria Nymark 
Christensen, Natacia Janaki Fleck Fastrup. 

I midten fra venstre:   Ulrik Wrem-Johannessen, Sannie Gjelstrup-Jørgensen, Mads Thunø Dupont, 
Jeanet Nørgaard Kristoffersen, Anders Barfod Eg Nielsen.

Bagerst fra venstre: Daniel Gaarsdal Lauridsen, Dennis Hald, Magnus Alberg Vestergaard, 
 Rasmus Frandsen, Kasper Hesselbjerg Andersen.

Forrest fra venstre:    Maria Lund Jørgensen, Stine Suhr Andersen, Louise Larsen, Nina Bjergskov 
Jørgensen, Juliane Løndahl Jensen.

I midten fra venstre: Andrés Felipe Østergaard Fritzbøger, Maria Bjergskov Jørgensen, Andreas
 Alexander Christian Thomsen, Morten Elmedahl Rix Olsen, Søren Hansen   
 Christensen, Mads Steen Lund.
Bagerst fra venstre:  Christian Lindstrøm Graversen, Anders Møller Andersen, Andreas Egelund 

Lomholdt, Emil Gersager Sponholtz.
Ikke til stede:  Nanna Cecilie Wolf Bek

10 A

10 B
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OR G A N I S AT I O N S P L A N

SK O L E N S T E L E F O N N U M R E O G E-M A I L  A D R E S S E R

Kontortid: 8.00-14.00

Skolesekretær Sanne Terkelsen telefon 31 26 31 00 E-mail: sanne@rprroskilde.dk

Regnskabsfører Gitte Dyrmose telefon 31 26 31 01 E-mail:  gitte@rprroskilde.dk

Skoleleder Kaj Svane telefon 31 26 31 02 E-mail:  kaj@rprroskilde.dk

Viceinspektør Andreas Gregersen telefon 31 26 31 03 E-mail: andreas@rprroskilde.dk

Pedel Carsten Olesen telefon 31 26 31 04

Pedelafl øsere:  telefon 31 26 31 33

SFO:   telefon 31 26 31 26

Skolesundhedsplejerske: telefon 31 26 31 34

Skolelæge:   Træffes efter aftale

Skoletandlæge: Skoletandklinikken
 Absalons skole Telefon 46 36 30 00

Forældrevalgt tilsynsførende: Lektor Helge Dirks Hansen
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1)  Hovedformålet med skole/hjem-samarbejdet 
er at skabe baggrund for de bedst tænkelige 
rammer for elevens udbytte af undervisningen 
og trivsel på Roskilde private Realskole.

2)  Skolebestyrelsen er skolens valgte samar-
bejdsorgan og sammen med skolens leder og 
øvrige ansatte, lægger bestyrelsesmedlem-
merne rammerne for skole/hjem samar-be-
jdet. (Bestyrelsen vælges af skolekredsen jf. 
vedtægter for RpR).

3)  Samarbejdet i den enkelte klasse består 
foruden af den daglige kontakt af mindst et 
årligt forældremøde, 1-5 konsultationer samt 
evt. andre forældrearrangementer. Forældre-
arrangementer, der berører alle elever i 
klasserne skal aftales i samarbejde med klas-
selæreren. Klassens øvrige lærere informeres 
og kan evt. inddrages i arrangementet.

4)  Alle indkaldelser til møder m. v. udsendes 
i god tid, hvilket sædvanligvis vil sige 10-14 
dage inden arrangementet.

 a)  Information om planlagte forældremøder 
og konsultationer i løbet af skoleåret 
udsendes i starten af skoleåret.

5)  Skolen arrangerer i løbet af foråret en årsfest, 
hvortil alle skolens nuværende elever samt 
deres familie indbydes.

6)  Skolebestyrelsen kan, sammen med skolens 
leder og enkelte af skolens lærere, arrangere 
temaaftener, dette kan arrangeres med even-
tuelle foredragsholdere.

7)  Forældrene informeres ved skolestart om 
skolens formål, opgaver, vedtægter og 
ordensregler m.v. Formålet med dette er, at 
forældrene sætter sig ind i skolens idé-
grundlag og sammen med barnet tager evt. 
tvivlsspørgsmål op. Ønsker eleverne og deres 
forældre at debattere specifi kke spørgsmål 
vedrørende skolegangen, bør dette så vidt 
muligt inddrage klasselæreren og evt. andre 
involverede lærere (Skolelederen bør in-
formeres). Såfremt skolelederen vurderer det 
nødvendigt, inddrages bestyrelsen.

8)  Forældrene bør løbende orienteres/in-
formeres om skolens virksomhed, specielt om 
evt. uregelmæssigheder, f.eks. ved længere-
varende sygdomsperioder blandt lærerne, 
vikardækning, m.v. Det er forældrenes såvel 
som de enkelte læreres ansvar at sikre, at 
meddelelsessystemet omkring det enkelte 
barn fungerer tilfredsstillende.

Afsluttende kommentarer

Det kan være en god idé så tidligt som muligt 

Principper for skole/hjem-samarbejdet på 

Roskilde private Realskole.
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i skoleforløbet at både lærere og forældre har 
gjort sig tanker om, hvor meget tid og hvor 
mange kræfter, man vil bruge på skole/hjem 
samarbejdet. Interesserede forældre kan evt. 
yde skolen værdifuld støtte via deres erhverv 
eller fritidsinteresser. De kan f. eks. komme og 
fortælle om deres arbejde, eller eleverne kan 
komme på virksomhedsbesøg eller i praktik.

Uddrag af stil 
af Anne Sofi e Høj Christensen 8.B
Når forældrene arbejder meget, er det 

vel også for børnenes skyld?

Alt for mange forældre kender ikke kon-

sekvensen af at deres børn bliver overladt til 

sig selv fl ere timer dagligt. For børn sidestilles 

kærlighed og penge ikke. Det kan få store 

omkostninger at forældre i dag ikke har tid til at 

give omsorg til deres børn, og det vil skade den 

kommende generation 

Forældre med stor uddannelse

Danmark er et uhyre veluddannet land. Rigtig 
mange voksne mennesker har fået en lang og 
spændende uddannelse som de hellere end 
gerne vil bruge. Fordi de har fået en uddannelse 
som interesserer dem, har de også mere lyst til 
at arbejde. Derfor fi ndes der mange karriere-
forældre her i landet. Staten ønsker også at de 
nyuddannede skal arbejde mens de stadig er 
stærke, idérige og nysgerrige. De bliver påvirket 
til at arbejde mere og mere fra alle sider. At leve 
det tjekkede liv, er det alle bestræber sig på. De 
vil have hus, en bil til både mand og kone, dyrt tøj 
og hvad der ellers hører sig til når man skal være 
med på noderne. I denne travle og stressede 
hverdag går mange forhold tabt. Både forholdet 
mand og kvinde imellem, men også børnenes 
forhold til forældrene er smuldrende.

Skilsmisser

Fordi hverdagen er så stresset, med lange 
arbejdsdage og kun kort tid til at snakke med 
hinanden, er der mange ægteskaber der går i 
stykker. Midt over knækker de, som en vissen 
gren knækker når der trædes på den. De unge 
elskende har fået sig en ny kærlighed; arbejdet, 
og pengene det medfører. Og pludselig kender de 
ikke længere den person de engang svor at dele 
deres liv med.

Midt i alt dette står børnene. Der bliver talt hen 
over hovedet på dem, og de bliver glemt. Men 
små gryder har også ører, og når der er problem-
er i ægteskabet, er de altid de første der ved det. 
De kan mærke det lige med det samme. Brudte 
familier er med til at gøre Danmarks fremtid 
usikker, for det er jo børnene fra disse familier 
der en dag skal være med til at styre landet.
Børnene er kede af at deres forældre er ulykke-
lige. Jeg tror de får en knude af usikkerhed nede 
i maven. En knude der blot vokser sig større 
som tiden går, men som de ikke kan få løsnet op 
for ved at dele deres problemer med nogen. De 
tror muligvis at det er deres skyld at forældrene 
skal skilles, og ingen tænker så langt som til at 
forklare børnene hvordan virkeligheden ser ud. 
Skyldfølelsen er ubærlig, men ingen hjælper 
børnene med at bære den. De må klare sig selv, 
for lige nu er det mor og far det er synd for. De 
bliver usikre og triste, og de får svært ved at 
koncentrere sig fordi deres hoved er fyldt op med 
problemstillinger de ikke kender løsningen på.

Familien Danmark anno 2006

Hvordan opdrages børn i dag? Som sagt fi ndes 
der mange forældre som prioriterer deres kar-
rierer højt. Derfor har børn ikke længere krav på 
omsorg og kærlighed. I hvert fald ikke hvis man 
ser på hvad forældrene sætter tid af til. Tid er 
penge, og penge er vigtige. De hårde skoledage 
hvor børnene går og tænker på at skulle hjem 
til et tomt hus, er opslidende. For meget fravær 
fra de voksnes side er usundt, og giver børnene 
et stort ansvar for deres eget liv. Et ansvar de 
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slet, slet ikke er rede til at tage i så ung en alder. 
Måske føler de sig ensomme og ligegyldiggjort, 
fordi der åbenbart er begivenheder i verden der 
er vigtigere end dem. Eksempelvis hvis et barn 
er alene hjemme i mange timer, tænder barnet 
for fjernsynet. De savner nogen at snakke med, 
og tv’et giver en følelse af ikke at være helt alene 
og at der er nogen der har tid og lyst til at være 
sammen med en. Så om ti år vil vi have en lang 
række halvvoksne mennesker der kan tænke 
tilbage på deres barndom som en lang fjernsyns-
udsendelse. Jeg mener ikke det er sundt at se 
meget tv, og det er bestemt ikke noget der er 
værd at huske sin barndom for.

Opdragelse

Børn har behov for sund opdragelse og ret-
ningslinjer der ruster dem til voksenlivets 
udfordringer på det personlige plan. Uden 
den nødvendige opdragelse og kærlighed ved 
børnene ikke hvordan de skal tolke kropssprog 
og signaler fra deres jævnaldrende såvel som 
voksne i deres omgangskreds. De kommer let til 
at mangle empati.

Men hvad er så god opdragelse? Tid og nærvær 
bør være hovedelementerne. At tale med sine 
børn hver eneste dag, høre om dit og dat, stort 
og småt og tage sig god tid, er altafgørende. 
Børneopdragelse kan ikke forhastes, og derfor 
er det vigtigt for forældrene at holde sig for øje at 
barndommen aldrig bliver genudsendt. Man bør 
give sine børn den bedste barndom muligt, for 
det er en ud af mange faser i livet der ikke vender 
tilbage. Den dag du dør, kommer der ingen og 
takker dig for alle de gode gerninger du har gjort 
på dit arbejde i løbet af livet. Men hvis du har 
været nærværende over for dine børn i barndom-
men, så vil de altid være dig taknemmelig.

Eksempelvis kræver det langt større mængder 
tid at sige nej end at sige ja. Det kræver blod sved 
og tårer, men samtidig er det også en meget stor 
kærlighedserklæring, ikke at give sit barn lov til 
alt hvad det ønsker. Det viser at forældrene ikke 

bare er ligeglade med deres børn, og derfor er 
det et meget vigtigt led i god opdragelse. Et led, 
som mange forældre glemmer fordi de mangler 
tiden.

Biblioteket.

På Roskilde private Realskole har vi et lille biblio-
tek, hvor elever fra børnehaveklassen til og med 
7. klasse kan låne bøger.

Lokalerne er små og udvalget er begrænset. 
Roskilde Bibliotek ligger imidlertid så tæt på 
skolen, at vi benytter det temmelig tit. Derfor 
beder vi også om, at ALLE elever har et lånerkort 
dertil og opfordrer samtidig eleverne til ikke at 
låne dette kort ud. Vi har oplevet situationer, hvor 
en elev har måttet erstatte bøger, en anden elev 
har lånt på vedkommendes kort. Det er ikke rart. 
Så husk derfor selv at skaffe kortet.

Forældremøder

På forældremøder, der så vidt muligt afholdes 
før efterårsferien, gennemgår klassens lærere 
deres årsplan, således at alle forældre er vidende 
om, hvad eleverne skal tilegne sig af viden og 
færdigheder på det pågældende klassetrin. 
Endvidere kan overordnede emner af generel 
interesse drøftes. En repræsentant fra skolens 
ledelse kan efter ønske deltage helt eller delvist i 
forældremøderne.

Konsultationer

For børnehaveklassen til 10. klasse afholdes 2 
klassekonsultationer om året. Dansklæreren og 
matematiklæreren vil være til stede ved disse 
konsultationer.

Klasselæreren (klasselæreren er enten dansk- 
eller matematiklæreren) tildeler tider til klasse-
konsultationerne.

Dato for klassekonsultationerne fremgår af års-
planen, som udleveres lige efter sommerferien.

Ud over klassekonsultationerne afholdes 3 kon-
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sultationer om året for børnehaveklassen til 10. 
klasse.  Man kan kun i specielle tilfælde komme 
til at tale med klassens dansk- og matematik-
lærer ved disse konsultationer som er forbeholdt 
klassens andre lærere.
1)  Konsultationerne er fordelt med en hver måned 

i månederne: november, januar  og marts.
2)  Tilmelding foregår på tilmeldingssedler som 

udleveres i forbindelse med konsultationerne.
 a)  Tilmeldingssedlerne afl everes på skolens 

kontor. Tidsfrister for tilmelding fremgår 
af årskalenderen som udleveres til elev-
erne lige efter sommerferien.

På tilmeldingssedlerne skal anføres:

1) Elevens navn
2) Elevens klasse
3)  Hvilke lærere man ønsker at tale med og 

hvilke fag de pågældende lærere underviser  
eleven i.

4)  Hvis de ønskede lærere er optaget melder 
skolen tilbage til forældrene med tilbud om 
plads til en anden konsultation.

Det er naturligvis tilladt at tage børnene/de unge 
mennesker med til alle konsultationerne!

IN D L Æ G
Hvad er elevrådet

Hvert år vælges to repræsentanter fra hver 
klasse til elevrådet. Elevrådet er opdelt i to - Det 
Lille Elevråd med repræsentanter fra BH. kl. til 
5. klasse og deres lærerrepræsentant. Det Store 
Elevråd er med repræsentanter fra 6. - 10. klasse 
og deres lærerrepræsentant.

Der er mellem 6 og 10 møder om året, hvor 
alle repræsentanterne og en lærerrepræsen-
tant mødes og diskuterer eventuelle emner, 
repræsentanter eller læreren, vil diskutere.

Første møde hvert år går med at fi nde en form-
and og en sekretær. Formanden skal indkalde 
til møderne, og sekretæren skal tage referat ved 
hvert møde.

Det er frivilligt at blive elevrådsrepræsentant og 
at stille op til formand eller sekretær.

Efter første møde snakker repræsentanterne 
med deres klasser, om der er noget, de enkelte 
elever vil have op på elevrådsmøderne. Det kan 
være fl ere bænke i skolegården, manglende 
lys ved cykelparkeringen, forslag til udsmyk-
ning på skolen osv. Lærerrådsrepræsentanten 
skriver forslagene ned og snakker med de andre 
lærere på lærerrådsmødet. På det efterføl-
gende elevrådsmøde får vi, elever, svar på 
spørgsmålene eller forslagene, og vi giver svar-
ene videre til klassen.

Ved at have et elevråd er der mere kontakt mel-
lem eleverne og lærerne. Det betyder, at mange 
af elevernes ønsker og forslag, bliver respekteret 
og muligvis opfyldt, så eleverne synes, det er rart 
at komme i skole hver dag!

Vinder af stilekonkurrencen 2006 
Stil af Casper Berg 
Min skole og mine skolekammerater

Den 14. august 2006 startede jeg på Roskilde 
private Realskole, et skoleskift jeg var meget 
spændt på og havde en meget spændt mave, 
da jeg jo ikke vidste, hvad der ventede mig. Jeg 
kendte ikke skolen, lærerne eller nogle af mine 
nye klassekammerater, så jeg tog lige en dyb 
indånding, inden jeg stod i skolegården på min 
nye skole og ventede på Kaj Svane, vores skole-
inspektør, som skulle byde alle elever, forældre 
og lærere velkommen. Han råbte hver enkelt 
elevs navn op, fortalte hvem ens klasselærer var, 
og hvilket klasselokale, man skulle gå til. Jeg 
var ikke helt tryg ved situationen, følte næsten 
at det var som at starte i første klasse igen. Da 
vores klasse var samlet, gik vi til klasselokalet. 
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De fl este af os kendte ikke hinanden i forvejen, 
så efter at Cristina, som vores nye klasselærer 
hedder, havde præsenteret sig, var det vores tur. 
Det var en god oplevelse, at høre lidt om ens nye 
klassekammerater, deres hobbyer, hvor gamle 
de var, og hvor de boede.

Efter vi havde præsenteret os, fortalte Cristina 
om, hvilke forventninger hun havde til os, og 
hvilke regler der gjaldt på Roskilde private 
Realskole. Hun fortalte bl.a. om, at man skulle 
være søde over for hinanden og hjælpe hinanden, 
hvis nogen havde brug for det. Så fi k vi bøger og 
skema udleveret og så de første lektier. Den var 
lidt hård, synes jeg - lektier på første dagen. Det 
var nyt. Det var ikke bare en lille lektie, men jeg 
husker, at vi skulle skrive om forsiden på den 
dansk bog, vi havde fået udleveret. Den forstillede 
en dreng, der sad på en svane og fl øj hen over 
marker og enge. Vi skulle så skrive, hvor drengen 
fl øj hen, og hvad der skete med ham og storken. 
Jeg synes ikke, at lektien var så svær. Jeg fore-
stillede mig, at drengen var mig, for lige 
der, havde jeg vist lyst til at fl yve bare lidt 
fra Roskilde.

Dagene og månederne er gået, og jeg har haft 
mange gode oplevelser i den tid og har fået 
mange gode kammerater også fra andre klasser. 
Jeg føler, at jeg passer rigtig godt til min skole, 
og at den passer til mig. Jeg synes, vi er gode 
til at hjælpe hinanden med mange ting og frem 
for alt, at hjælpe med, at hver dag bliver en god 
dag. Jeg er blevet en hel del klogere og gladere 
på mange områder. Jeg fornemmer, at jeg 
passer ind.

En speciel oplevelse, som jeg netop har haft, 
er besøget i Roskilde Domkirke. Alle 5. klasser 
i kommunen skulle mødes og synge salmer. 
Det synes jeg var meget specielt, også fordi jeg 
mødte mine tidligere klassekammerater.

Der var også en dag, hvor vi var med Henrik, 
som er vores historielærer ude at gå. Han havde 

bestemt at vi skulle ud og se på alle mulige 
gamle fænomener. Vi så på en kilde ved navn 
Sankt Hans, hvor man i gamle dage troede, at det 
var helligt vand. Henrik viste os også et sted, hvor 
der engang har ligget en kirke. Det var et fl ot 
landskab, den må have ligget i, men i dag synes 
man nu slet ikke, at det passede, at bygge kirken 
lige der.

Den sidste ting vi var ude at se på var en kirke. 
Kirken var meget tyk, men ikke særlig høj. Omme 
bag kirken lå en døbefond. Det var meget mær-
keligt, at den stod uden for kirken. Jeg kan rigtig 
godt lide alle Henriks historier og hans måde at 
fortælle på. Det gør gamle kedelige ting mere 
spændende.

Mit yndlingsfag er nok idræt, fordi jeg godt kan 
lide at bevæge min krop. Jeg kan også godt lide 
de mange ting, vores idrætslærer fi nder på.

Engelsk kæmper jeg med. Jeg vil gerne til Thai-
land, og der skal man jo helst kunne tale engelsk. 
Jeg vil også gerne til England, så jeg er nødt til at 
lære det.

Jeg vil slutte med at fortælle, at jeg hver morgen 
glæder mig til at komme i skole. Jeg glæder mig 
til at lære noget nyt og til at være sammen med 
mine venner. Jeg synes både mine fag, lærerne 
og frem for alt mine kammerater gør det rigtig 
godt i hvert fald for mig.

Skrevet af Casper Berg den 19/11 06
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Årtier tilbage var privatskoler forbeholdt ”det 
bedre borgerskabs børn”. Lykkeligvis er dette 
ikke længere tilfældet, og vores børn/forældre 
sammensætning spejler i dag i vid udstrækning 
det omkringliggende samfund. Et valg af Roskilde 
Private Realskole er dog et positivt tilvalg af en 
skole man fi nder mere egnet til uddannelsesin-
stitution, end den skole der f.eks. ligger tættest 
på hjemmet. Mod behørig betaling forventer 
forældre, at vi som skole vil forvalte og fremelske 
deres børns evner bedre end folkeskolealter-
nativet. For at kunne leve op til det ansvar, er 
det vores opgave at skabe de optimale fysiske 
rammer, at sikre at vores lærere og ledelse er 
klædt på til og motiverede for opgaven. For at 
missionen skal lykkes er vi dog også nødt til at 
stille krav til jer som forældre, nemlig

– at jeres børn til stadighed er ”klædt på til” og 
motiverede for at gå i skole

– at I engagerer jer i jeres børns skolegang og 
aktivt bakker jeres børns lærere op

– at I igennem deltagelse i klasse/skole arrange-
menter, skaber direkte dialog forældre imellem

For så vidt angår de fysiske rammer, er vi nået til 

en god vedligeholdelsesstand, om end slidtagen 
specielt på vores gamle bygningsmasse til sta-
dighed vil kræve en del vedligeholdelse. Igennem 
løbende justeringer af vores vedligeholdelses-
plan, vil vi sikre at de fysiske rammer, herunder 
også vores skolemøbler, til stadighed har et godt 
niveau.

Skolen har en sund økonomi, i det vi sideløbende 
med vores vedligehold og øvrige investeringer, 
har formået at konsolidere skolens økonomi. En 
stadig konsolidering af økonomien er bydende 
nødvendig. Vi bliver aldrig en af de billigere 
privatskoler, til gengæld er det ambitionen at 
vedblive at være en af de bedste. Statens tilskud 
til de private skoler reguleres på basis af den 
gennemsnitlige udgift pr. elev i en kommunal 
skole. Når antallet af elever i hver klasse i de 
kommunale skoler stiger eller falder, bliver 
prisen for en elev i de kommunale skoler lavere 
eller højere, og tilskuddet til hver elev i de private 
skoler reguleres således derefter. Som følge der-
af ser vi hele tiden skolepengene som regulator, 
for at kunne sikre den førnævnte konsolidering.
I årets løb var der usikkerhed om hvorledes 
økonomien i SFOasen ville udvikle sig. Kom-
munen havde indstillet at tilskuddet til vores SFO 
på ca. DKK 8.500,-/barn skulle bortfalde. For at 
imødegå dette eventuelle bortfald af tilskuddet, 
måtte vi varsle en timenedsættelse for 3 af vores 
pædagoger, hvoraf 2 valgte ikke at fortsætte på 

SKOLEÅRET 2006-2007
Fra bestyrelsen
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skolen og skifte karriere. Lykkeligvis beslut-
tede Roskilde Kommune at fortsætte tilskuddet 
til SFOasen, om end i et mindre omfang end 
tidligere. Det betyder at vi med lidt anstrengelse 
kan holde det tidligere serviceniveau i SFOasen. 
I årets løb har vi ud over Mie som leder, klaret os 
med ungarbejdere. Det er ambitionen at vi ved 
starten af skoleåret 2007/08, har en mere lang-
sigtet besætning af SFOasen på plads.

Bestyrelsen består af seks forældre, der er valgt 
på skolens generalforsamling. Bestyrelsens 
opgaver og ansvar adskiller sig ikke fra besty-
relsesarbejde i enhver anden privat virksomhed, 
hvilket vil sige at vi har det overordnede ansvar 
for skolens drift, og således udstikker ret-
ningslinier og procedurer for driften og løbende 
kontrollerer at disse efterleves af skoleledelsen. 
Vi har delt opgaverne omkring økonomi, person-
ale, skole/hjem samarbejde mv. ud blandt de en-
kelte bestyrelsesmedlemmer, (se mere på www.
rprroskilde.dk), og vi mødes 8-10 gange årligt 
for at stemme vores arbejde af. Ved bestyrelses-
møderne deltager foruden bestyrelsen, skoleled-
eren, viceskoleinspektøren, lærerrådsformanden 
og lærernes tillidsmand, og efter behov også 
lederen fra SFOasen.

Fra bestyrelsen vil vi gerne sige alle ansatte 
på Roskilde Private Realskole, tak for en højt 
kvalifi ceret indsats året igennem. Overliggeren 
ligger højt på vores skole og vores team sætter 
til stadighed standarden for nye højder.

TIL ELEVER OG FORÆLDRE
Fra skolelederen 2006/2007

Årgang 2006 opnåede meget fornemme resultater ved 
afgangsprøverne. Vi kunne alle i august måned læse i 
aviserne og på undervisningsministeriet hjemmeside, 
at Roskilde private Realskole lå nr. 1 i Roskilde Kom-
mune – ja i hele Ny Roskilde Kommune. 
Et fornemt resultat som I forældre har medansvar 
for, ved at I bakker op om skolen i hverdagen. Vi 
er stolte af vore elever, og samtidig bekræfter det 
os i, at undervisning med et højt fagligt niveau og 
individuelle hensyn i sidste ende bærer frugt. 

7. A og 7. B deltog sammen med 85 andre skoler 
i SEAS-NVE skoleduel, hvor man konkurrerede 
om hvem der kunne spare mest energi. Sammen 
med deres fysiklærer Karina Krøner gik eleverne 
virkelig op i opgaven med at få alle på skolen til at 
medvirke til energibesparelser: Der blev slukket 
lys, hvor det ikke var nødvendigt at lyset brændte 
– der blev luftet kortvarigt ud i frikvartererne 
– der blev skruet ned for radiatorerne – der blev 
slukket for pc’erne i datalokalet efter sidste time 
– og ikke mindst blev ventilationsanlæggene 
tidstyret.
De ugentlige opgaver der skulle besvares, blev 
alvorligt undersøgt og diskuteret inden svaret 
blev sendt til SEAS-NVE.

Resultatet udeblev heller ikke.  

–  7. B blev nr. 1 i konkurrencen og vandt hoved-

premien: ”En stor Fest” for hele skolen.

– 7. A blev nr.  8.

Festen vil blive afholdt på Gimle onsdag den 26. 

september 2007.

Roskilde private Realskole står til:

en El – besparelse på  51.506 kWh/år

en varmebesparelse på  21.174 kWh/år

Det svarer til, at vi sparer naturen for et CO2 
udslip på i alt: 35.562 kg

Jeg er meget spændt på, om vore kommende 
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7. klasser vil være med i konkurrencen som til 
næste år bliver landsdækkende. Jeg er også 
meget spændt på, når vi skal foretage afl æsnin-
gen af vore forbrugsmålere, og års – opgørelsen 
kommer, om vi har kunnet fastholde de bereg-
nede besparelser, og dermed hvor mange penge 
Roskilde private Realskole sparer. 
En besparelse vore elever har taget et godt initia-
tiv til og et fl ot ansvar for.

Engageret undervisning giver resultater, hvad 
ovenstående er eksempler på. Skal vi lykkes 
fremover, er det vigtigt, at vore elever lever op til 
3 nedenstående punkter:

– Du skal være en god kammerat
– Du skal gøre tingene så godt du kan
– Du skal være skolen en god repræsentant

og at I som forældre og vi som undervisere 
hjælper børnene med at efterleve dem.

Vi har samme mål: 

at vore børn skal klare sig så godt som muligt 
senere i livet!
– Alle børn har ret til at vokse op i fred
– Alle børn har ret til et liv i kærlighed
–  Kunne bo hos sin familie, et sted der er trygt 

og rart
– Alle børn har ret til at få den bedste start.

– Alle børn har ret til at ha´ det lige godt
– Alle børn har ret til at få del i stort og småt
–  Intet barn behøver at sulte. Intet barn skal 

stå for skud
– Alle børn har ret til at se forskellige ud.

– Alle børn har ret til at lære om vor jord
– Alle børn har ret til at høre, hvad andre tror
–  Om mennesker i andre lande og vide hvad der sker 
– Alle børn har ret til at lære endnu mer´.

For os kan verden ikke bare glemme
Vi er børn og vi har hver vores stemme
Alle børn har ret til at få den bedste start.

Til sidst vil jeg ønske alle en god sommerferie – vi 
mødes igen til et nyt skoleår den 9. august 2007.

T I L  SFO 
– B Ø R N O G F O R Æ L D R E
Visioner og principper i Oasen.

Personalegruppen består af 5 medarbejdere.
Vi lægger vægt på traditioner i forhold til årets 
gang og højtider. Samtidig lægger vi  stor vægt på 
nytænkning, udvikling, selvstændighed og fysisk 
udfoldelse. Med nytænkning mener vi, at følge 
med udviklingen samt børnenes ønsker og behov. 

Vi arbejder med udvikling i forhold til børnene, 
institutionen, aktiviteterne og personalet. Vi 
har et fast ugentlig personalemøde med fokus 
på børnenes trivsel, leg, læring og alsidige 
aktiviteter. Vi har månedligt udviklingsmøde 
og vi søger kontinuerligt ny viden inden for det 
pædagogiske område. Vi bestræber os på at 
tilbuddene i Oasen er så afvekslende som muligt 
og at der er aktiviteter for enhver smag. Vi mener 
at kreativ, social og fysisk aktiv udfoldelse er lig 
med velvære og sundhed. Samtidig har vi den 
holdning, at SFOtid er børnenes fritid. Derfor for-
søger vi at skabe en balancegang mellem tilbud, 
aktiviteter og fred og ro til at lege.

Værdier

Oasens værdier og værdigrundlag er under ud-
vikling. Vi arbejder med anerkendende kommu-
nikation og relationer. Vores nuværende værdier 
er tryghed i form af nærvær, tydelighed, gensidigt 
respekt, ligeværdig kommunikation og anerken-
delse. Gensidig respekt betyder at vi anerkender 
hinandens forskelligheder og lytter aktivt til 
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hinanden. Med disse værdier forsøger vi at gøre 
Oasen til et rart, lærerigt og udviklende fristed 
for jeres børn.

Aktiviteter og traditioner

Traditioner, ser vi, som en vigtigt ingrediens i 
forhold til børnenes tryghed, idet vi tror på at 
genkendelighed  er en god kilde til tryghed. 

Oasens traditioner består af: 

• Halloweenfest for 2. og 3. klasse
•  Klassefester/ture (bowling, skov/strand/sno-

brød, cafe...)
• Julehygge & klippeklistredag.
• Julekalenderhjerter
•  Drama for 3. klasse m. efterfølgende drama-

forestilling
• Temauger
• Efterårsfrokost for alle børnene i SFOen
• Sommerfest m/grill, underholdning af 
• SFOens børn.
• Koloni
• Månedens fødselsdag
• Kreative aktiviteter i forbindelse med højtider.

Oasens aktiviteter:

•  Kreative værksteder (maling, perler, trælegetøj, 
våben.)

• Ture ud af huset og til parkerne
•  Boldspil i hal og boldbur (fodbold, stikbold, 

badminton..)
• Fælleslege
• Playstation
• Rulleskøjter
• Mooncars
• Dans
• Karaoke
• Bordtennis
• Bålmad
• Drama/teater
• Løb
• Aerobic

Forventninger til forældre.

Når barnet begynder i SFO er der nogle praktiske 
ting som er vigtig at huske.
Oasenyt skal læses grundigt og gemmes 
måneden ud. Vigtige informationer om arrange-
menter, ture ud af huset mm.
– At barnet har skiftetøj i SFOen.
–  At barnet har indesko fra den 1. november 

–1.april
– At der er navn på tøj,  tasker, sko, støvler osv.
– At i giver besked ved sygdom, ferie og fridage.
–  At I husker at afl evere sedler om ferie, jul og 

påske
–  At I hjælper til med at barnet rydder op inden I 

går hjem.
–  At barnet har solcreme på og med om som-

meren, hvis I ønsker et specielt mærke.
–  At barnet har tøj med til årstiden og at barnet 

altid har regntøj og gummistøvler i SFOen. 
Vi er ude, uanset vejret!

Vi vil med disse betragtninger forsøge at give jer 
et indblik i oasens dagligdag, aktiviteter, tilbud, 
arrangementer og ikke mindst Oasens ”ånd”. Vi 
håber, det kan være en hjælp til en god begyn-
delse i Oasen for både forældre og børn. En be-
hagelig og nem begyndelse til noget nyt er vigtig 
for både børn og voksne, derfor tager vi gerne 
imod evt. forslag til forbedringer ligesom I altid 
er meget velkomne til at kontakte personalet i 
forhold til evt. bekymringer, uddybelse eller blot 
for en lille snak.
For at børn trives optimalt er det vigtigt, at 
I forældre føler jer trygge samt, at vi, børn, 
personale og forældre kommunikerer på en rar, 
tydelig og ligeværdig måde.

Venlige hilsner fra Personalet.
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Forældreråd

Der er valg / genvalg til forældrerådet hvert år 
ved det første forældremøde i august. På dette 
møde fastlægges forældrerådets mødeaktivitet.

Yderligere informationer om Oasen kan læses i 
vores velkomstpjece, samt fås ved henvendelse 
til personalet.

Skolevejledning

Skolevejledningen varetages af Skole-vejleder 
Niels Christian Aaquist. Skole-vejledningen om-
fatter bl.a. vejledning indenfor:

Erhvervsuddannelserne:

 -Teknisk skole
 -Slagteriskolen
 -Handelsskolens Grunduddannelse

Gymnasiale uddannelser:

 -Studentereksamen(STX)
 -Højere Handelseksamen (HHX)
 -Højere Teknisk Eksamen (HTX)
 -Højere Forberedelseseksamen (HF)

Alle videregående uddannelser. Erhvervsvalg 
med deraf følgende uddannelsesplan. 

Da det har vist sig at eleverne ikke altid er klar 
over optagelseskriterierne til HF, vil skolen gerne 
gøre opmærksom på disse:

“Optagelse på HF kræver, at du har  afsluttet 10. 
klasse og afl agt Folkeskolens 10.-klasses prøve 
(FS10) i dansk samt to af fagene matematik, 
engelsk, tysk eller fransk”.

Elever, der vil søge ind på HF, skal her på skolen 
vælge en af følgende muligheder:

FS10 i:

 -Dansk, matematik og engelsk
 -Dansk, matematik og tysk
 -Dansk, engelsk og tysk

Om medarbejderne

Vores børnehaveklasseleder gennem 20 år Tove 
Hove Jacobsen går på pension. Skolen har ansat 
Anne Osnat Holmstrøm som ny børnehaveklas-
seleder.

Lene Lykke Jørgensen er på barsel i kommende 
skoleår. Vi har ansat Nina Braband Seitzberg 
som barselsvikar for Lene Lykke Jørgensen. Nina 
starter pr. 1. august og skal være vikar frem til 
sommerferien 2008.

Betaling og tilskud  – Skolepenge.
Der betales skolepenge månedsvis forud inden 
den 5. i måneden i 11 måneder, således at juli 
måned holdes fri. 

Skolepengene er p.t.:

Bhkl. - 10. kl. pr. måned 1080,00 kr.
Tilmelding til PBS er obligatorisk.

Er betalingen ikke tilmeldt PBS vil der blive 
pålagt en afgift, der afspejler de faktiske omkost-
ninger ved dette.
For elever, der indmeldes i løbet af skoleåret, 
betales fra begyndelsen af den måned, hvori 
indmeldelsen sker.

Søskendemoderation:

Ældste barn  fuld  pris, 
2. barn  -10%, 
3. barn  -20%, 
4. barn  gratis
Betaling af skolepenge skal ske via PBS. 

Rykkergebyr for første rykker er 100,00 kr.

Betaling for SFO er 1500,- kr. pr. måned i 11 
måneder. Juli måned holdes fri for betaling. 

Tilskud og friplads

Elever over 18 år kan søge Statens Uddan-
nelsesstøtte. Yderligere oplysning kan indhentes 
på  skolen. For elever i Børnehaveklasse til 
10. klasse kan søges hel eller delvis friplads.  
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Tildelingen af fripladser bestemmes ud fra 
forsørgerens årsopgørelse for 2006 samt antal-
let af hjemmeboende børn under 18 år. Vi skal 
gøre opmærksom på, at der skal søges hvert år, 
ultimo august.

Eksempel:
Frie Grundskolers Fællesråd anfører en skatte-
pligtig indkomstgrænse på 166.000 kr. + 10.000 
kr. pr. barn i familien ud over 1. barn. Ansøg-
ningsskemaet skal underskrives af forsørgeren 
og kopi af opgørelse 2006 skal vedlægges.

Tilskud til befordring

for skoleåret 2007/08

Man skal søge om befordringstilskud på ansøg-
ningsskema som udleveres lige inden sommer-
ferien.

Antallet af befordringsberettigede elever ganget 
med de godkendte antal kilometre,
danner grundlag for størrelsen af det beløb, som 
skolen modtager i december 2007.

I månederne januar, februar, marts, april, maj 
og juni vil skolepengene blive modregnet med 
1/6 af det eventuelt tildelte beløb i forhold til de 
befordringsberettigede kilometre.

Ud fra tidligere ansøgninger og den samlede sum 
af befordringsberettigede kilometre skønner vi at 
1 kilometer (befordringsberettiget) vil udløse ca. 
20,00 kr. om året. 

Eksempel:
Går man i 5. klasse og har 10 kilometer til skole 
er man berettiget til:
2 X 10 x 20,00 kr.  =  400,00 kr. for skoleåret 
2007/08

Man skal fremover selv købe tog/buskort og 
bliver modregnet med et evt. tilskud i 
skolepengene.

OP TA G E L S E
Infomøder

Der afholdes infomøde for den nye børnehave-
klassen og de nye 10. klasser.

Ventelister

Vi har i perioder ventelister til enkelte klasser. 
Kontakt skolen og hør, hvordan det ser ud på de 
relevante klassetrin.

Ved indtegning på skolens venteliste betales kr. 
200. Hvis man alligevel ikke ønsker at gøre brug 
af en tildelt plads, men stadig ønsker at stå på 
venteliste, skal nyt gebyr indbetales.

Indmeldelse

Indmeldelse af elever sker normalt pr. 1. august, 
men fi nder i øvrigt sted hele året, hvis plads 
haves. Der betales ved optagelse på skolen kr. 
2000 i depositum, der uforrentet tilbagebetales 
senest to måneder efter, at elevens skolegang 
er  ophørt. Depositum tilbagebetales ikke til 
elever der indmeldes i 10. klasse og som forlader 
skolen før skoleårets udgang. Depositum for 
afgangselever fra 9. og 10. klasse tilbagebetales i 
1. halvdel af september.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med to  fulde 
måneders varsel, således at der betales 
skolepenge for den måned, hvori udmeldelsen 
sker, og for de to næste. Ved uforudset fl ytning 
eller lignende forhold ordnes betalingsforholdet 
ved overenskomst.

Har man indmeldt sit barn til skolestart i en 
klasse lige efter skolens sommerferie og ud-
meldelse sker inden 6. september samme år, 
tilbagebetales depositum ikke.
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AN D R E P R A K T I S K E 
O P LY S N I N G E R
Lejrskole 

Der gennemføres 1 lejrskole i forløbet 1. - 9. 
klasse, som sædvanligvis afholdes i starten af 7. 
klasse. Udgifter til transport og ophold betales 
af skolen. Forældrebetalingen har indtil nu været 
300 - 400 kr. Dette har været til dækning af en-
treer - transport og lign. på lejrskolestedet.
 
Endvidere er der mulighed for at tage på hyt-
teture arrangeret af klasselæreren og betalt af 
forældrene.
 
I overbygningen er der mulighed for yderligere en 
lejrskole - evt. til udlandet. Denne gennemføres 
for egen regning. Her anbefaler skolen at man 
starter en opsparing i forvejen.
 
Der er i 10. klasse mulighed for at tage på lejr-
skole, forudsat det indgår som et naturligt led i 
den planlagte undervisning, og planlægningen 
af lejrskolen sker i samarbejde med elever og 
forældre, selv om der ikke her er mulighed for et 
længere opsparingsforløb.
 
En forudsætning for gennemførelsen af lejrskole-
aktiviteten er naturligvis overordnet planlægning, 
således at det sker under hensyntagen til skolens 
daglige undervisning og skolens økonomi.

Mobiltelefoner

Elevernes mobiltelefoner skal være slukkede i 
timerne og imens eleverne spiser.

Det er ikke tilladt at fotografere, optage video 
eller lyd på skolen.

Hvis ovenstående overtrædes inddrages mo-
biltelefonen. 

Mobiltelefonen kan afhentes  efter skoletid på 
viceinspektørens kontor.
3. gang mobiltelefonen inddrages, kan den kun 
afhentes af eleven i følge med dennes forældre.

Sygemelding

Hvis en elev fra børnehaveklassen til og med 3. 
klasse bliver syg og derfor ikke møder i skole, 
forventes det, at forældrene ringer til skolen mel-
lem kl. 8.00 og 8.45 og sygemelder deres barn.

Når en elev fra disse klasser ikke møder i skole 
senest en timer efter skoletids start, vil skolen 
via telefon forsøge at få kontakt med forældrene.

Gymnastik og sport

Fritagelse for deltagelse i gymnastikundervisnin-
gen kan for enkelte timer gives af gymnastik-
læreren. Strækker fritagelsen sig over fl ere 
timer, kræves lægeattest. Ved fritagelse skal 
eleven være til stede i undervisningslokalet.
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Lærerrådet har besluttet, at det på grund af elev-
ernes sikkerhed ikke er tilladt at spille fodbold i 
fodboldstøvler.

2. dag efter konfi rmationen

Når en elev bliver konfi rmeret, har eleven ret til 
at holde fri mandagen efter egen konfi rmation.

Frivillig musikundervisning

Elever fra Roskilde Kommune kan deltage i fri-
villig musikundervisning i Roskilde Kommunale 
Musikskole.

Glemte sager

Der glemmes fortsat overordentlig mange ting 
på skolen. Vi må derfor henstille, at børnenes 
ting er mærket med navn og klasse, evt. adresse. 
Glemte ting og sager opbevares i nogen tid i 
glemmekassen hos pedellen. I efterårsferien, 
juleferien, vinterferien  og sommerferien tømmes 
glemmekassen  og indholdet gives til Røde Kors.

Adresseændring

Vi beder forældrene give skolen meddelelse om 
adresseændring  samt eventuelt nyt telefonnummer. 
NB! Husk at opgive nyt arbejdstelefonnummer 
ved arbejdsskift.
Husk at opgive nyt mobilnummer ved skift af 
mobiltelefon. 
Husk at opgive ny E-mailadresse.

Ansvarsforsikring

Hvis eleverne laver skader på andre elever, egne 
eller andres ting i skoletiden, kan skolen ikke 
dække disse. Det er muligt, at tegne en fuldtids-
forsikring så eleverne er dækket, medens de er 
i skole. Denne forsikring er ikke særlig kostbar, 
men kan forhindre en masse ærgrelser.

ÅR S A F S L U T N I N G
Dimissionsfest for 9. klasse og disses forældre 
afholdes

Onsdag den 25.6.2008 kl. 19.30

i skolens gymnastiksal.

Dimissionsfest for 10. klasse og disses forældre 
afholdes

torsdag den 26.6.2008 kl. 19.30

i skolens gymnastiksal.

Afslutningen for skolens øvrige elever fi nder sted 
fredag den 27/6. 2008. Eleverne møder kl. 9.00 til 
bogafl evering og får udleveret standpunktsbøger.

Derefter fælles afslutning
i skolegården.
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  1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl.

Klassens tid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 obl.

Dansk m. krist 11 10 9 7 7 7 6 6 6 6 obl.

Engelsk       4 4 4 3 4 4 4 obl.

Tysk             4 4 4 4 obl.

Historie    2 2  2  2         

Samfundsfag/historie           2 3 2 3 obl.

Psykologi                  2 obl.

Matematik 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 obl.

Natur/teknik   2 2 2 1 1      

Geografi            2 2 2 2  

Biologi          2 2 2 2  

Fysik/kemi       2 2 3 3 obl.

Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Musik 2 i ½ år  2 i ½ år  2 i ½ år  2 i ½ år  2 i ½ år          

Billedkunst 2 i ½ år  2 i ½ år  2 i ½ år  2 i ½ år  2 i ½ år          

Håndarbejde     2 i ½ år  2 i ½ år         

Data   2 2 2 2    

Valgfag              2 2 2 
        valgfri valgfri valgfri

T I M E F O R D E L I N G

Kommentarer til skemaet:

Dansk m. krist. betyder dansk med kristendom.
Historie er obligatorisk fra 3. til 9. klasse.
Tysk er obligatorisk fra 7. til 10. klasse.
Biologi og geografi  er obligatoriske fag fra 6. til 
9. klasse.

I 10. klasse er alle fag med betegnelsen ”obl.“ 
obligatoriske.

En SFO - assistent deltager i undervisningen en 
dag om ugen i 1. til 3. klasse. I disse timer arbej-
des bl.a. med TRIN for TRIN, som er  en metode 
til konfl iktløsning. Gennem arbejdet med TRIN 
for TRIN vænnes børnene til at løse konfl ikter 
gennem dialog.

2 i ½ år betyder at eleverne er delt i to hold. Det 
ene hold har f.eks. billedkunst før jul og håndar-
bejde efter jul. For det andet holds vedkommende 
er det lige omvendt.
For musik i 4. og 5. klasse betyder 2 i ½ år at hele 
klassen har musik sammen i 2 timer om ugen i 
½ år.

VA L G FA G:
Billedkunst - Fransk - Håndarbejde - Idræt 
- Musik



22

FE R I E P L A N F O R 2007/2008
Sommerferie 30.06.07 - 08.08.07
SFO-lukket 14-07-07 - 29-07-07

Efterårsferie
SFO-åben 13.10.07 - 21.10.07

Juleferie
SFO-lukket 22.12.07 - 06.01.08

Vinterferie
SFO-åben 16.02.08 - 24.02.08

Påskeferie
SFO-lukket 15.03.08 - 24.03.08

St. bededag
SFO-lukket 18.04.08 - 20.04.08

Kr. himmelfart
SFO-lukket 01.05.08 - 04.05.08

Pinseferie
SFO-lukket 10.05.08 - 12.05.08

Grundlovsdag
SFO-lukket 05.06.08 - 08.06.08

Sommerferie 28.06.08 - 10.08.08
SFO-lukket  12.07.08 - 03.08.08

Alle nævnte dage er med i ferierne 

RI N G E T I D E R

1. time 8.00 - 8.45 
2. time 8.45 - 9.30 
Frikvarter 9.30 - 9.55
3. time 9.55 - 10.40
4. time 10.40 - 11.25
Elever spiser 11.25 - 11.40
Frikvarter 11.40 - 12.00
5. time 12.00 - 12.45
Frikvarter 12.45 - 12.55
6. time 12.55 - 13.40
Frikvarter 13.40 - 13.45
7. time 13.45 - 14.30

Skoleåret 2008/2009 begynder mandag den 11/8 
Kl. 10.00. Dog starter børnehaveklassen først tirsdag 
den 12/8 kl. 10.00.
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SK O L E N S B E S T Y R E L S E

I bestyrelsesmøder deltager herudover - uden stemmeret - skolelederen,
viceinspektøren, lærerrådsformanden og tillidsrepræsentanten

BI R T E  HÆ S U M PE D E R S E N

KL E R M O N T S G A D E 36
4000 RO S K I L D E

46 32 46 47

BE S T Y R E L S E S F O R M A N D

JE N S MÜ L L E R

AL L E R H E L G E N S G A D E 16B, 1.
4000 RO S K I L D E

46 36 27 60

KI R S T E N BR O E

MA G R E T H E H Å B S V Æ N G E T  24
4000 RO S K I L D E

46 32 55 65

NÆ S T F O R M A N D

PE R N I L L E  CO R F I T S E N

TH O R S B R O V E J  4,  RE E R S L E V

2640 HE D E H U S E N E

46 55 54 10

RE N É CH R I S T I A N S E N

DR O N N I N G MA R G R E T H E S  VE J 35
4000 RO S K I L D E

46 37 12 51

TH O M A S WE N D E L B O E JA C O B S E N

HY L D E H O L M 19
VE D D E L E V

4000 RO S K I L D E

46 38 50 69

TA G E R S I G A F :
SK O L E/H J E M-S A M A R B E J D E H E R U N D E R 
H E N V E N D E L S E R F R A F O R Æ L D R E 
V E D R Ø R E N D E S K O L E N

TA G E R S I G A F :
SK O L E/H J E M-S A M A R B E J D E H E R U N D E R 
H E N V E N D E L S E R F R A F O R Æ L D R E 
V E D R Ø R E N D E S K O L E N

TA G E R S I G A F :
PE R S O N A L E S P Ø R G S M Å L.
ER M E D L E M A F B E S T Y R E L S E N S 
A N S Æ T T E L S E S U D VA L G.

TA G E R S I G A F :
SFO H E R U N D E R H E N V E N D E L S E R F R A 
F O R Æ L D R E V E D R Ø R E N D E SFO - E N.

TA G E R S I G A F :
ØK O N O M I

TA G E R S I G A F :
BY G G E R I  O G V E D L I G E H O L D E L S E .
ER M E D L E M A F B E S T Y R E L S E N S 
A N S Æ T T E L S E S U D VA L G.

SK O L E N S B E S T Y R E L S E
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- vi gør en forskel

RO S K I L D E P R I VAT E  R E A L S K O L E




