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Ro ski lde pr ivate Realskole
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.

Hvad tilbyder vi på
Roskilde private Realskole
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 afleverer 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
muligheder for at udvikle selvværd og kompetencer. Den enkelte elev opnår herved de
bedste valgmuligheder for det videre forløb efter grundskolen.
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9A

Forrest fra venstre: Signe Slot Hansen, Frederikke Lindblad Jensen, Signe Halver
2. række fra venstre: Søren Westh Hecter, Nathalie Øllegaard Buus,

Alex Sander Kornerup Winding, David Sønberg

3. række fra venstre: Tobias Dyrmose Jespersen, Lasse Gotthelff, Ditlev Adam Pihl Bisgaard,

Christoffer Brun Sønderbæk, Linea Wrem Johannesen

Bagerst fra venstre: Lasse Højgaard Jensen, Morten Vedsted Pedersen, Alexzandra Sebbelov Krogh,

Valdemar Alberg Vestergaard, Mikkel Højland Jeppsson, Line Overgaard Risbjerg,
Magnus Bjergager Jørgensen

9B

Forrest fra venstre: Anne Katrine Rosendal di Pilla, Kristian Beltov, Lea Jürs Schmidt
2. række fra venstre: Emilie Vanglo Juul Olesen, Marie Hessellund Jensen, Louise Hejlskov

Flygstrup Kristiansen, Pernille Ida Hansen, Katrine Eg Andersen

3. række fra venstre: Frederik Skovgaard Vogel, Patrick Laursen, Sarah Ladevig, Mathias Stecher

Falch, Helena Iris Paludan Lütken
4. række fra venstre: Nicolai Bang-Rasmussen, Emil Breum Eriksen, Piet Jon Vidkjær, Andreas Bitsch
Klixbüll, Christian Stenfors Markussen, Tom Lerke-Møller, Casper Kystol Odgaard Berg
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10 A

Forrest fra venstre: Ida Kirstine Povlsen, Line Steen Rimington, Gamze Karakus
2. række fra venstre: Simon Larsen, Mia Bredsdorff, Morten Pihl Dyreborg Nielsen,

Nicoline Samantha Schmidt, Victor Không Søgaard

3. række fra venstre: Ejlif Sólheyg Kristoffersen, Kasper Fisker, Anders Rønning Hülz, Rida Hassoun,

Nikolaos Koutras, Kenneth Holmbøge

Ikke til stede: Joakim Pieper Møller, Münire Kartal

10 B

Forrest fra venstre: Morten Aarkrogh Christensen, Jennifer Bowie, Catharina Jakobsen,

Katarina Hartmann Nielsen, Mike Rasmussen

2. række fra venstre: Alexander Kreutzberg Kristensen, Karoline Rose Kjelmann, Büsra Koca,

Ida Rosengaard Eisenhardt, Lukas Andreas Winther Ingvorsen

3. række fra venstre: Lasse Leon Neuchs, Jens Elliot Evald Winther, Morten Bregninge,

Jacob Fardrup Hennecke, David Sejer Pedersen, Rasmus Wendelboe

Ikke til stede: Malene Heide Nielsen
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Organisationsplan
B e st y relsen
S kole le de r / v ice i nsp e k tør
For ret n i n gsudva lg
S i k ke rhe ds g r upp e

Pedel

S e k r e t a r i at

L æ re r råd

SFO-råd

Fag udva lg

Skolens telefonnumre og e-mail adresser
Kontortid:

8.00-14.00

Skolesekretær

Tina Lose Arildsen

telefon 31 26 31 00

tina@rprroskilde.dk

Regnskabsfører

Gitte Dyrmose

telefon 31 26 31 01

gitte@rprroskilde.dk

Skoleleder

Andreas Gregersen

telefon 31 26 31 03

andreas@rprroskilde.dk
linda@rprroskilde.dk

Viceinspektør

Linda Schrøder

telefon 31 26 31 02

Pedel

Carsten Olesen

telefon 31 26 31 04

Pedelafløsere:		

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

Skolepsykolog:

Sara Fuglsang

telefon 46 31 46 24

Forældrevalgt tilsynsførende: Lektor Helge Dirks Hansen
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Principper for skole/hjem-samarbejdet på
Roskilde private Realskole
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 samarbejdsorgan og sammen med skolens leder og
øvrige ansatte, lægger bestyrelsesmedlemmerne rammerne for skole/hjem samarbejdet. (Bestyrelsen vælges af skolekredsen jf.
vedtægter for RpR).
3)	Samarbejdet i den enkelte klasse består
foruden den daglige kontakt af mindst et årligt
forældremøde, 2 skole/hjem-samtaler samt
evt. andre forældrearrangementer. Forældrearrangementer, der berører alle elever i
klasserne skal aftales i samarbejde med klasselæreren. 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 eventuelle foredragsholdere.
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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 idégrundlag og sammen med barnet tager evt.
tvivlsspørgsmål op. Ønsker eleverne og deres
forældre at debattere specifikke spørgsmål
vedrørende skolegangen, bør dette så vidt
muligt inddrage klasselæreren og evt. andre
involverede lærere (Skolelederen bør informeres). Såfremt skolelederen vurderer det
nødvendigt, inddrages bestyrelsen.
8)	Forældrene bør løbende orienteres/informeres om skolens virksomhed, specielt om
evt. uregelmæssigheder, f.eks. ved længerevarende 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
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.

Stil af Yusra, 3. klasse

Opgaven til fredag den 1. april lød:
Fortæl om skolefestugen
Yusra 3. klasse skriver...
Skolefestugen var MEGET sjov og spændende.
Vores tema var BØRNEARBEJDE. Vi lærte om,
hvordan børne i andre lande arbejdede. Om mandagen talte vi om deres arbejde i de fattige lande.
De arbejder nemlig meget hårdt og får slet ikke
lommepenge for det! Det sker tit på den måde,
at deres forældre låner penge af en fabriksejer .
Når pengene skal betales tilbage, har forældrene
ikke nogen , og så må de sende deres børn på
arbejde , så de kan tjene penge og betale gælden,
eller fx give deres søn væk til fabriksejeren.
Sønnnen arbejder og arbejder så i mange år for
at betale pengene tilbage, fordi fabriksejeren
forlanger flere og flere penge hvert år. Vi hørte
også om en dreng fra Pakistan. Han hed Igbael.
Han havde det også slemt.
Om tirsdagen flettede vi kurve, vævede og lave
perlesmykker. Jeg flettede først en kurv og
vævede så en pung. Det tog lang tid!
Der skete også noget meget sjovt, for Martin fra
”Martin og Ketil” kom på besøg og fortalte os noget om ”Hjernetræning” Vi lærte fx at matematik
er hjernetræning, og han fortalte os også noget

om Fairtrade. Fairtrade betyder, at hvis man
køber et fairtrade æble eller noget chokolade,
så vil en del af pengene blive sendt til de fattige
lande.
De næste dage arbejdede vi videre med vores ting
i værkstedet. Vi så også en video , der handlede
om en dreng, der hed Jambo. Han sang sammen
med sin bedste ven, passede sine søskende og
vaskede op HVER aften efter maden.
Fredag var sidste dag i Skolefestugen, så der
gjorde vi alle vores ting færdig. Der var også
nogle , der havde kage med. Jeg havde wienerbrød med. Det smagte godt.
KL.16.00 begyndte skolefesten. Det var en rigtig
god fest. Jeg fik en slikpose,en kage og noget
lækkert mad. Min mor, min søster og jeg var inde
i ”biografen”, hvor vi så en uhyggelig film og fik
popkorn .
Da vi kom hjem så vi X-factor finalen Jeg stemte
på Babo, men Sarah vandt desværre.
DET VAR EN GOD SKOLEFEST
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Skoleåret 2010-2011
Fra bestyrelsen

At rejse er at leve, som en af Danmarks fremmeste formidlere af det danske sprog, H.C. Andersen,
så rigtigt ytrede i sin selvbiografi ”Mit Livs Eventyr”, som han sluttede på sin 50 års fødselsdag
den 2. april 1855.
”At lære er at leve” kunne passende være et motto
på Roskilde private Realskole, særligt i denne tid,
hvor vi sender endnu en flok unge mennesker
videre i deres liv med en god faglig ballast, gode
oplevelser og ikke mindst gode kammeratskaber.
I det forgangne år har de økonomiske tendenser i
samfundet selvsagt haft en stor betydning for bestyrelsens arbejde. Roskilde Kommune besluttede
således - som kommunen i øvrigt har barslet med
gennem flere år - at skære tilskuddet til vores SFO
væk. Endvidere har regeringens spareplaner også
ramt tilskuddet til de private skoler, hvorfor statstilskuddet beskæres over en 5-årig periode. Dette
har givet anledning til en grundig gennemgang af
skolens økonomiske formåen og en drøftelse af,
hvor vi økonomisk kan sætte ind, uden at det på
nogen måde berører kvaliteten i undervisningen.
Et af bestyrelsens tiltag i den anledning har været
at sætte betaling af skolepengene op, således at
der nu betales i 12 måneder mod før 11 måneder. Og kære forældre, vi var naturligvis meget
spændte på jeres reaktion, men vi har ingen
negative tilbagemeldinger modtaget - tak for jeres
opbakning.

økonomiske forhold var det imidlertid en forudsætning for den fortsatte drift af SFO4U, at der
skete en fordobling af forældrebetalingen. Dette
var der ikke tilslutning til, hvorfor det blev besluttet at nedlægge SFO4U. Men uanset den korte
levetid skal der på bestyrelsen vegne lyde en stor
tak til personalet i SFO’en og til Caroline for deres
fantastiske arbejdet med børnene i SFO4U.
Skolens beliggenhed giver pladsmæssige
udfordringer, og vi har således gennem flere år
arbejdet på at få kommunens tilladelse til at købe
ejendommen med tilhørende grønne areal på
Munkebro over for skolen af kommunen. Det er
der stadigvæk ikke kommet et positivt resultat ud
af. Uden at dette projekt opgives, har bestyrelsen
imidlertid besluttet at tænke alternativt, og i løbet
af efteråret bliver der sammen med skolens lærere arbejdet på andre løsninger, der blandt andet
involverer den gamle gymnastiksal.
Efter generalforsamlingen i efteråret 2010 valgte
vores formand gennem de sidste 4 år, Jens Müller,
at træde ud af bestyrtelsen, og Jens: Tak for din
store indsats. Du ønskes alt mulig held og lykke
med dine andre engagementer.

Gennemgangen har – som forventet - vist, at vi har
en sund og bæredygtig økonomi, der på bedste
måde kan modstå nedadgående konjunktursvingninger uden at dette på nogen måde berører det,
der er vores alt overvejende kendetegn – den store
kvalitet i undervisningen.

Som de fleste nok har bemærket, har der været
større graveaktivitet på Munkebro. Dette er det
direkte resultat af en beslutning om at bruge ca.
200.000 kr. på at optimere vores internetadgang.
Arbejdet er nu færdiggjort, og det har haft rigtig
positiv betydning ikke blot for den enkeltes adgang
til nettet, men også for vores interaktive tavler. En
af skolens missioner er at være helt fremme edbmæssigt, og på sigt er det visionen at have et antal
bærbare pc’ere, der matcher antallet af elever og
at have interaktive tavler i alle klasser.

Skolen har i 2010-2011 haft stor succes med at
tilbyde børn i 3. klasse en SFO4U. På grund af de

Vi har de seneste år brugt ca. 1.200.000 kr. på
istandsættelse af skolen, hvorfor der ikke er plan-
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lagt større vedligeholdelsesarbejder i det kommende år, ud over maling af flere klasselokaler,
som vore utrættelige pedel, Karsten, har stået for.
Det har været endnu et fint år på Roskilde private
Realskole med de udfordringer, der hører til at
drive en skole af vores kaliber. Bestyrelsen siger

tak til skolens ledelse for godt samarbejde og
ikke mindst en stor tak til lærerstaben, pædagogerne og de ansatte i SFO’en for deres utrættelige
indsats og for at give vores elever de bedste muligheder, når de skal videre i livet. Og med den gode
H. C. Andersens ord, ”det er ganske vist”.

Til elever og forældre
Fra skolelederen 2011/2012
Indeværende skoleår har budt på flere udfordringer. Den største og det der har fyldt mest
er kommunens og statens besparelser på de
private skoler. Roskilde Kommunes besluttede
at fjerne det kommunale tilskud til de private
skolers SFO-ordninger og staten besluttede at
skære koblingsprocenten ned med 1 % om året
de næste 4 år. Umiddelbart er den kommunale
besparelse den største og det krævede en tættekam at finde disse besparelser på budgettet
for finansåret 2011, men det lykkedes. Regeringens beslutning om at ændre koblingsprocenten
betyder i indeværende finansår, at statstilskuddet stort set er uændret. Dvs. vi får stort set det
samme i tilskud for 2011, som vi fik for 2010. En
kort forklaring af koblingsprocenten er måske
på sin plads. De private skoler har til og med
finansåret 2010 fået et statstilskud på 75% af
hvad en folkeskoleelev kostede for 3 år siden.
De 75% kaldes koblingsprocenten. Forsinkelsen på 3 år skyldes sikkert opgørelsesmetoden
og er måske et levn fra før EDB-alderen. I dag
ville det sikkert være muligt at benytte væsentlig nyere tal. Vi skal også fremover spare 1%
om året indtil koblingsprocenten er faldet til
71%. Det kan betyde at vi kommer til at spare 2
gange, hvis der sker meget store besparelser
i folkeskolen. Hvis hver folkeskoleelev bliver
meget billigere, betyder det, at vi får en lavere
procentdel af et væsentlig mindre tal. Derfor må
vi se frem til besparelser også i de kommende

år. Bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne har
derfor hele tiden en løbende diskussion om,
hvor og hvordan vi kan spare uden at det går ud
over kvaliteten.
Ud over de nævnte besparelser, besluttede
regeringen at vi skulle spare 1,2% af tilskuddet
i 2010. Vi fik det først at vide i august 2010. Det
var pga. et overforbrug indenfor privatskolernes
område. De 1,2% skal først betales her i 2011,
og ministeriets første udmelding var at skolerne
ikke måtte bogføre beløbet i finansåret 2010. Det
blev dog senere ændret, så skolerne alligevel
måtte bogføre besparelsen i 2010. Vi har derfor
valgt at bogføre besparelsen i 2010, så besparelsen ikke får nogen indvirkning på budgettet for
finansåret 2011.
Som det fremgår, har besparelser fyldt rigtig
meget i dette skoleår. Vi har talt meget om det
og regnet rigtig meget på det, og vi bliver fortsat
nødt til at tale og regne rigtig meget pga. af de
kommende besparelser.
I finansåret 2010 anskaffede vi interaktive tavler
til 6. – 9. klasse. Det har været en stor succes,
men det har også været en stor udfordring.
Lærerne har været på kursus og de bruger
også tavlerne rigtig meget, men det har krævet
tilvænning. Vi har derudover også haft nogle
tekniske problemer med bla. computerne til de
11

interaktive tavler. Vi forventer at disse problemer nu er løst så de interaktive tavler kommer
til at fungere optimalt fremover.

målrettet de enkelte klasser og det har vist sig
at være en succes. Nu kan forældre og lærere i
fællesskab eller hver for sig henvise en elev til
lektielæsning, hvis de føler eleven har behov.

I finansåret 2011 har vi valgt at spare på vedligeholdelsen. Dette er ikke kun pga. besparelserne,
men også fordi vi ønsker at få et bedre trådløst
netværk og en hurtigere internetforbindelse.
Det trådløse netværk kommer til at betyde, at
eleverne kan gå på internettet med deres egne
computere og at netværket bliver væsentlig
mere stabilt. Vi har tidligere haft problemer
med udfald i løbet af dagen. Det nye trådløse
netværk er etableret og det virker upåklageligt.
Den nye internetforbindelse er også etableret.
TDC havde lovet os et fiberkabel den 27. januar
2011, men pga. frost i jorden var det desværre
ikke muligt. I stedet blev det den 12. maj 2011.
Vores nye internetforbindelse virker nu. Sikke
en ændring mht. hastighed. Det er dejligt. Vi
forventer os meget af den nye forbindelse. F.eks.
vil det nu være muligt at se film via Internettet.
Den hurtigere internetforbindelse betyder også
at de interaktive tavler kan bruges til mange
flere ting.

Eleverne kan naturligvis også stadig bare gå til
lektielæsning, når der er lektielæsning for den
klasse eleven går i.

Vi har også fået trukket fiberkabel fra knudepunkterne på skolen over til datalokalet. Det har
forbedret hastigheden på vores interne netværk
væsentligt fordi det har fjernet de flaskehalse
der tidligere var i vores interne system.
I indeværende år har vi kørt 3 forsøg på skolen.
SFO4U, lektielæsning med uddannet lærer og
åben skole.
SFO4U
SFO4U var en succes. Desværre har det vist sig
at eleverne fra nuværende 3. klasse hellere vil i
klub end i SFO4U. Det skyldes måske også at vi
var nødt til at forhøje prisen for SFO4U.
Lektielæsning
Lektielæsningen er stadig en succes. Vi har
valgt at dele lektielæsningen op så den er
12

Åben skole
Åben skole, som betyder at eleverne har lov til at
være på skolen om eftermiddagen under opsyn.
De første uger var der enkelte elever på skolen
efter skoletid, men da vi nåede efterårsferien,
var det slut. Der var åbenbart ikke behov for
ordningen, så den har vi stoppet. Det skal dog
ikke forhindre os i at prøve noget tilsvarende,
hvis det viser sig at der er et behov.
Roskilde private Realskole er en gammel skole.
Den fylder 136 år i år. Det er en rigtig gammel
skole. Det er godt nok ikke landets ældste, for
folkeskolen eller almueskolen opstod i starten
af 1800-tallet. Nok historie for denne gang, men
jeg arbejder på at en kort udgave af Roskilde
private Realskoles historie kommer på nettet i
løbet af næste skoleår.
Der har altså ligget en skole på Dronning
Margrethes Vej 6 i meget lang tid og der skulle
naturligvis gerne ligge en god privatskole på
Dronning Margerthes Vej meget længe endnu.
Det kræver naturligvis at vi hele tiden forsøger
at udvikle skolen for at tilpasse skolens tilbud
til det omgivende samfund. Vi er ikke bange for
at prøve noget nyt, men vi tænker hele tiden på
børn og forældre i den forbindelse. Det er jo
trods alt børnene der på en eller anden måde
bliver ”forsøgskaniner”. Derfor skal forsøgene
være bæredygtige, så vi er sikre på at det ikke
går ud over elevernes faglige niveau.
Vi glæder os til at se jer efter sommerferien og
til et nyt og spændende skoleår i 2011/2012.
GOD SOMMERFERIE!

Optagelse
Infomøder
Der afholdes infomøde for den nye børnehaveklasse, de nye 5. klasser 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 finder 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.
Indmeldelse i SFO
Indmeldelse i SFO sker ved afkrydsning på
indmeldelsesblanketten, eller ved henvendelse
til kontoret.
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 flytning eller
lignende forhold ordnes betalingsforholdet ved
overenskomst.
Udmeldelse af SFO
Udmeldelse skal ske skriftligt med fuld måneds
varsel, således at der betales SFO for den
måned, hvori udmeldelsen sker, samt for den
næste.
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Til SFO
– børn og forældre
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 ugentligt personalemøde med fokus på børnenes trivsel, leg, læring og alsidige aktiviteter. Vi har
et 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 forsøger vi at skabe en balancegang
mellem tilbud, aktiviteter og fred og ro til at lege.
Værdier
Oasens værdier og værdigrundlag er under
udvikling. Vi arbejder med anerkendende kommunikation og relationer. Vores nuværende værdier
er tryghed i form af nærvær, tydelighed, gensidigt
respekt, ligeværdig kommunikation og anerkendelse. Gensidig respekt betyder at vi anerkender
hinandens forskelligheder og lytter aktivt til 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
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• Klassefester/ture (bowling, skov/strand/
snobrød, cafe...)
• Julehygge & klippeklistredag
• Julekalenderhjerter
• Drama for 3. klasse m. efterfølgende
dramaforestilling
• Temauger
• Efterårsfrokost for alle børnene i SFOen
• Sommerfest m/grill og 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
• Mooncars
• Dans
• Karaoke
• Bordtennis
• Bålmad
• Drama/teater
• Løb
• Aerobic
Forventninger til forældre.
Når barnet begynder i SFO er der nogle praktiske
ting som er vigtige at huske.
Oasenyt skal læses grundigt og gemmes måneden ud. Vigtige informationer om arrangementer,
ture ud af huset mm.:
– At barnet har skiftetøj i SFOen
– At barnet har indesko fra den 1. nov.– 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 aflevere 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 sommeren, hvis I ønsker et specielt mærke
– At barnet har tøj med til årstiden og at barnet
altid har regntøj og gummistøvler i SFOen

Skolevejledning
Flemming Jørgensen træffes på hans kontor her
på skolen onsdag formiddag, og desuden på
Mobil: 30 84 17 61
mail: flemmingj@uu-roskilde.dk
Om medarbejderne
Vi er desværre nødt til at nedlægge vores SFOtilbud til 4.klasse. Derfor må vi sige farvel til
SFO-pædagog Caroline Augusta Rasmussen.

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 begyndelse i Oasen for både forældre og børn.
En behagelig 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.
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.

Betaling og tilskud – Skolepenge.
Der betales skolepenge månedsvis forud inden
den 5. i måneden i 12 måneder. I 10.klasse betales der skolepenge i 11 måneder, idet der ikke
betales skolepenge for juli måned.
Skolepengene er p.t.:
Bhkl. - 9. kl.
pr. måned 1185,- kr.
10. kl.
pr. måned 1300,- kr.
Tilmelding til PBS er obligatorisk.
Er betalingen ikke tilmeldt PBS vil der blive
pålagt en afgift, der afspejler de faktiske omkostninger 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.
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Betaling for SFO er 1749,- kr. pr. måned i
11 måneder. Juli måned holdes fri for betaling.
Betaling for morgen SFO for elever i 4 klasse
er 100,- kr. pr. måned i 11 måneder. Juli måned
holdes fri for betaling.

Tilskud til befordring
for skoleåret 2011/12
Det er endnu usikkert om befordringstilskuddet
bliver afskaffet fra 2012. Indtil videre har vi fået
besked om, at vi får tilskud for resten af 2011,
så man skal fortsat søge om befordringstilskud
på ansøgningsskema som udleveres lige efter
sommerferien.

Tilskud og friplads
Elever over 18 år kan søge Statens Uddannelsesstøtte. Yderligere oplysning kan indhentes
på skolen. For elever i Børnehaveklasse til 10.
klasse kan søges hel eller delvis friplads.

Antallet af befordringsberettigede elever ganget
med de godkendte antal kilometre, danner
grundlag for størrelsen af det beløb, som skolen
modtager i december 2011.

Tildelingen af fripladser bestemmes ud fra forsørgerens årsopgørelse for 2010 samt antallet af hjemmeboende børn under 18 år. Vi skal gøre opmærksom på, at der skal søges hvert år, ultimo august.

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.

Eksempel:
Frie Grundskolers Fællesråd anfører en skattepligtig indkomstgrænse på 180.000 kr. + 11.000
kr. pr. barn i familien ud over 1. barn. Ansøgningsskemaet skal underskrives af forsørgeren.

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.
Man skal selv købe tog/buskort og bliver
modregnet med et evt. tilskud i skolepengene.
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Andre praktiske oplysninger
Lejrskole
Der gennemføres 2 lejrskoler og 2 hytteture i forløbet 1. – 9. klasse. Hytteturen i 3 klasse afvikles
i slutningen af skoleåret. Hytteturen i 5. klasse
afholdes i begyndelsen af skoleåret. Lejrskole
afholdes sædvanligvis i starten af 7. klasse.
Lejrskolen i 9. klasse afholdes i starten af
skoleåret

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 mellem kl. 8.00 og 8.45 og sygemelder deres barn.

Udgifter til transport og ophold betales af skolen.
Forældrebetalingen har indtil nu været 300 - 400
kr. Dette har været til dækning af entreer transport og lign. på lejrskolestedet.

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.

Endvidere er der mulighed for at tage på
hytteture arrangeret af klasselæreren og betalt
af forældrene.

Der er også mulighed for at sende en sms til
klasselæreren eller til skolesekretæren på tlf.
3126 3100.

Lejrskolen i 9. klasse er en tur til udlandet. Denne gennemføres for egen regning. Her anbefaler
skolen at man starter en opsparing i forvejen.

Gymnastik og sport
Fritagelse for deltagelse i gymnastikundervisningen kan for enkelte timer gives af gymnastiklæreren. Strækker fritagelsen sig over flere
timer, kræves lægeattest. Ved fritagelse skal
eleven være til stede i undervisningslokalet.

Der er i 10. klasse mulighed for at tage på lejrskole, forudsat det indgår som et naturligt led i
den planlagte undervisning, og planlægningen
af lejrskolen sker i samarbejde med elever og
forældre.
En forudsætning for gennemførelsen af lejrskoleaktiviteten 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 mobiltelefonen.
Mobiltelefonen kan afhentes efter skoletid på
viceinspektørens kontor.

Lærerrådet har besluttet, at det på grund af
elevernes sikkerhed ikke er tilladt at spille
fodbold i fodboldstøvler.
2. dag efter konfirmationen
Når en elev bliver konfirmeret, har eleven ret til
at holde fri mandagen efter egen konfirmation.
Frivillig musikundervisning
Elever fra Roskilde Kommune kan deltage i
frivillig 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.
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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
Adresseændring og telefonnummer skifte skal ske
på skoleintra. Så får skolens kontor automatisk en
mail med oplysningerne.
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 fuldtidsforsikring så eleverne er dækket, medens de er
i skole. Denne forsikring er ikke særlig kostbar,
men kan forhindre en masse ærgrelser.

Årsafslutning
Dimissionsfest for 9. klasse og disses forældre
afholdes:
Onsdag den 27.6.2012 kl. 15.00
i skolens gymnastiksal.

Dimissionsfest for 10. klasse og disses forældre
afholdes:
Torsdag den 28.6.2012 kl. 15.00
i skolens gymnastiksal.
Afslutningen for skolens øvrige elever finder sted
fredag den 29.6.2012. Eleverne møder kl. 9.00 til
bogaflevering og får udleveret standpunktsbøger.
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Timefordeling
 	

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

7 obl.

Engelsk	 	 
2	 
2
4

4

4

3

4

4

4 obl.

Tysk	 		 	 	 	 	

4

4

4

4 obl.

Historie	 		

2

2 	

2 	

2 	 	 	 	 

Samfundsfag/historie	 	 	 			 	

2

2

2 obl.

Psykologi	 	 	 	 	 	 	 	 		

2 obl.

Matematik

5 obl.

4

3

5

5

5

5

5

4

Natur/teknik	 1

2

2

2

1

1			 	 

4

4

Geografi	 	 	 	 	 	

2

2

2

2	 

Biologi		 	 	 	 	

2

2

2

2	 

Fysik/kemi							

2

2

3

Idræt

2

2

2	 

2

2

2

2

2

2

3 obl.

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
								
valgfri
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.
2 i ½ år betyder at eleverne er delt i to hold. Det

ene hold har f.eks. billedkunst før jul og håndarbejde 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.

2
valgfri

2
valgfri

Valgfag:
-

Billedkunst
Fransk
Håndarbejde
Idræt
Musik
Spansk

Udover valgfag tilbyder vi

- Lille Kor for 1. – 3. klasse
- Store kor for 4. – 10. klasse
- Klaver undervisning - ½ lektion
kr. 125,00 pr. gang
Anette Johansen står for både kor og klaver og
kan kontaktes på tlf. 31 26 31 25
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Ferieplan for 2011/2012
Sommerferie
SFO-lukket

25.06.11 – 10.08.11
18.07.11 – 29.07.11

Efterårsferie
SFO åben

15.10.11 – 23.10.11

Juleferie
SFO lukket

21.12.11 – 03.01.12

Vinterferie
SFO åben

18.02.12 – 26.02.12

Påskeferie
SFO lukket

31.03.12 – 09.04.12

St. Bededag
SFO lukket

04.05.12 – 06.05.12

Kr. Himmelfart
SFO lukket

17.05.12 – 20.05.12

Pinseferie
SFO lukket

26.05.12 – 28.05.12

Grundlovsdag
SFO lukket

02.06.12 – 05.06.12

Sommerferie
SFO lukket

30.06.12 – 08.08.12
14.06.12 – 29.06.12

Tivoli tur

Alle nævnte dage er med i ferierne
Skoleåret 2012/2013 begynder torsdag
den 9. august kl. 10.00 for alle klasser.

R inget ider
1.time
2.time
Frikvarter
3.time
4.time
Elever spiser
Frikvarter
5.time
6.time
Frikvarter
7.time
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08.00 – 08.45
08.45 - 09.30
09.30 – 09.50
09.50 – 10.35
10.35 – 11.20
11.20 – 11.35
11.35 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 - 13.30
13.30 - 13.35
13.35 - 14.20

SFO åbningstider
Morgen
Eftermiddag

07.00 – 08.00
fra skoledagens
slutning – 17.00

Skolens medarbejdere
S kolele de r
A nd reas Horsted G regersen

Børnehaveklasseleder
Klasselærer for
b ørnehaveklassen
Anne Osnat Holmstrøm

Viceskoleinspektør
L inda Løven holdt Sch røder

Pe del
Ca rsten Schmidt Olesen

L ærer
C hr istian D encker

Lærer
Christina Da nefærd Bogda hn-Reeh

Lærer / sp ec ialunde rvisningslære r

C r istina Ro d r igeu z

Lærer / skolebiblioteka r
Pia Prehn

L ærer
Ha ns Jensen

Lærer / tillidsma nd
Helle Suusgaa rd

L ærer
N ina Braband Seitz berg

Lærer
Henrik Boldt Mikkelsen

Konta k t mel lem skole og hjem

Skolen lægger vægt på en god kontakt med forældrekredsen. For at give forældre mulighed for at
drøfte problemer med de enkelte lærere, findes en fortegnelse over skolens ansatte med adresser
og telefonnumre på Skoleintra.
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Skolens medarbejdere
L ærer / skolebibliotekar
Jen n ife r B ow ie

Lærer
Jesper R. Jensen

L ærer /
s ik ke rheds repræ sentant
A nette Joha nsen

Lærer
Ka rina K røner Fosgerau

L ærer
K r ysty na D. F r iis

Lærer / skolebiblioteka r
Kirsten Thorninger Nørregaa rd

L ærer
Mette Fr i is Vestergaard

Lærer
Lone Wa lb om

L ærer
B i rg itte Sc hack

Lærer
Susa nne Bülow

L ærer
Lotte Pedersen

Lærer
Henriette Bjergva ng

Konta k t m elle m skole og hje m

Skolen lægger vægt på en god kontakt med forældrekredsen. For at give forældre mulighed for at
drøfte problemer med de enkelte lærere, findes en fortegnelse over skolens ansatte med adresser
og telefonnumre på Skoleintra.
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Skolens medarbejdere
L ærer
Su z an ne va n der Meer

SFO-leder
Mie Jacob sen

L ærer
Ste en Ve ster

SFO -og Børnehaveklasseassistent
Helle Mathiesen

Pædago g isk medar bej der
Per n ille Svendsen

SFO-assistent
Inger Engquist

Køk kenc hef
Tove Bj er r um Pedersen

SFO-Assistent
Ma lene Britt Knudsen

Re g nskabsfører / sekretæ r
G itte D y r mose

S kole sek retæ r
Tina Lo se Ar ildsen
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Filtenplus

Skolens best yrelse
Formand
Pernille Corfitsen
Egevej 44
4000 Roskilde
46 55 54 10

Tager sig af:
Skole/hjem-samarbejde herunder
henvendelse fra forældre vedrørende skolen.

Linda Dietrich
Frederiksborgvej 103 A
4000 Roskilde
46 36 12 26

Tager sig af:
Henvendelser vedrørende SFO-en

Næstformand
Lisa Høj
Frederiksborgvej 105 F
4000 Roskilde
46 32 12 32

Tager sig af:
Skole/hjem-samarbejde herunder
henvendelser fra forældre
vedrørende skolen.

René Christiansen
Kongemarksvej 40
4000 Roskilde
46 37 12 51

Tager sig af:
Økonomi.

Martin Ravn-Nielsen
Ringøvej 19,
Veddelev
4000 Roskilde
46 32 08 70

Tager sig af:
Byggeri og vedligeholdelse og
personale herunder ansættelser.

Peter Kroghave Hartvig
Grønningen 2,
Himmelev
4000 Roskilde
46 32 59 12

Tager sig af:
Byggeri og vedligeholdelse og
personale herunder ansættelser

S kolens best yrelse
I bestyrelsesmøder deltager herudover - uden stemmeret - skolelederen,
viceinspektøren, lærerrådsformanden, tillidsrepræsentanten og suppleanter.
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