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 Roskilde private Realskole

Ved at være en lille skole med en lav klas-
sekvotient 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 pro-
blemer 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 betin-
gelsen 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	foskelligheder
	 •	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 opti-
male muligheder 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.

Hvad tilbyder vi på  
Roskilde private Realskole
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Forrest fra venstre: Nick Kolbech Hansen, Maria Quistgaard, Frederik Rud Madvig, Michelle Rasmussen, Mette Frydshøj Hansen, Mina Rahim 
2. række fra venstre: Hanne Løffler Andersen, Sille Karoline Molin, Joakim Dorph Broager, Marie Louise Frederiksen, Laura Smed Hansen, 
Cheline Gade Kock Bagerst fra venstre: Kalle Hagil Jensen, Mathias Leguime, Josephine Boemand Østerlund Jensen,  
Kasper Broager Nielsen, Peter Alexander Uldall Torp, Rasmus Christensen, Nikolai Dedenroth Olsen

Forrest fra venstre: Stine Bøstrup Nielsen, Sabrina Løkke Thoresen, Burak Adil Gercekden, Mathilde Hougaard Boesen, Julie Meilby  
2. række fra venstre: Sarah Linea Dietrich, Signe Knigge Hylleberg, Esra Karakus, Morten Lund Jensen, Camilla Lehmkuhl Holst,  
Kristina Avakian Bagerst fra venstre: Marcus Julin Jabina, Anders Kjeld Jensen, Frederik Juhl Frydensbjerg Bentsen, Heide Christina Prehn, 
Simon Obel Hansen, Ditte Marie Hansen Christensen, Marcus Frank, Mathias Edberg Groot, Marius Havaleska Lyhne

9 A

9 B
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Forrest fra venstre: Naja Pedersen, Pernille Skanning, Amanda Valborg Jørgensen, Celine Krestine Jakobsen  
2. række fra venstre: Magnus Bjerager Jørgensen, Morten Vedsted Pedersen, David Sønberg, Bibi Rantzau Schimmell, Joachim Ravn-Nielsen 
Bagerst fra venstre: Mads Kristian Rasmussen, Alexander Brunshøj Hassenkam, Lasse Højgård Jensen, Casper Brogaard Pedersen,  
Valdemar Alberg Vestergaard

Forrest fra venstre: Mette Schroll Ihde, Camilla Louise Aaen, Cecilie Østergaard Pedersen, Frederik Lindstrøm Andersen, Pernille Ida Hansen, 
Katrine Eg Andersen Bagerst fra venstre: Andreas Berthelsen Carlsen, Mathias Hogriffe Themsen, Kasper Mejsner Saxe Jørgensen,  
Sarah Ladevig, Mads Emil Terp Søndergaard, Ossama Aoussar, Mads Dalsgård Frandsen

1 0 A

1 0 B



5

Betaling og tilskud
Tilskud til befordring ................................ 11
Skolepenge ............................................... 11 

Formål
Hvad tilbyder vi ........................................... 2
Vi forventer .................................................. 2

Indlæg
Stil af Yusra Rahim 3. kl.  ............................ 6
Fra bestyrelsen ........................................... 7
Fra skolelederen ......................................... 9
Om medarbejderne ................................... 15

Optagelse
Indmeldelse ................................................ 9
Infomøder .................................................... 9
Udmeldelse ................................................. 9
Ventelister ................................................... 9
Organisationsplan ....................................... 5

Praktiske oplysninger
2. dag efter konfirmationen ...................... 12
Adresseændring........................................ 12
Ansvarsforsikring ...................................... 12
Ferieplan ................................................... 14
Frivillig musikundervisning ...................... 12
Glemte sager............................................. 12
Gymnastik og sport ................................... 12
Lejrskole ................................................... 12
Mobiltelefoner ........................................... 12
Ringetider ................................................. 14
Sygemelding ............................................. 12
Skole/hjem	samarbejdet ............................ 6
Kontakt mellem skole og hjem ................. 15

Oasen
Aktiviteter & traditioner ............................ 10
Til børn og forældre .................................. 10

Skolens medarbejdere ............................ 15
Skolens bestyrelse ................................... 16
Skolevejledning ........................................ 11
Telefonnumre og mailadresser ................. 5
Timefordelingsplan .................................. 13

Valgfag ...................................................... 13

Årsafslutning ............................................ 12

indholdsfortegnelse

Te l e f o n :  3 1  5 0  0 0  0 0  w w w. r p r r o s k i l d e . d k 

Te l e f a x :  3 1  7 3  2 4  7 8   E - m a i l :  r p r @ r p r r o s k i l d e . d k

Roskilde private Realskole
S e l v e j e n d e  i n s t i t u t i o n

D r o n n i n g  M a r g r e t h e s  Ve j  6 , 
4 0 0 0  R o s k i l d e

B e s t y r e l s e n

S k o l e l e d e r / v i c e i n s p e k t ø r

F o r r e t n i n g s u d v a l g

S i k k e r h e d s g r u p p e

L æ r e r r å d S F O - r å dS e k r e t a r i atP e d e l F a g u d v a l g

organisationsplan

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

Viceinspektør Linda Schrøder telefon 31 26 31 02 linda@rprroskilde.dk 

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

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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Stil af Yusra 4. klasse  

opgaven til fredag den 1. april lød: 
Fortæl om skolefestugen
Skolefestugen var MEGET sjov og spændende.
Vores tema var BØRNEARBEJDE. Vi lærte om, 
hvordan børne i andre lande arbejdede. Om man-
dagen 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

Principper for skole/hjem-samarbejdet 
på Roskilde private Realskole
1)	 	Hovedformålet	med	skole/hjem-samarbejdet	

er at skabe baggrund for de bedst tænke-
lige rammer for elevens udbytte af under-
visningen 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	samarbej-
det. (Bestyrelsen vælges af skolekredsen jf. 
vedtægter for RpR).

3)  Samarbejdet i den enkelte klasse består for-
uden den daglige kontakt af mindst et årligt 
forældremøde,	 2	 skole/hjem-samtaler	 samt	
evt. andre forældrearrangementer. Foræl-
drearrangementer, 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 ud-
sendes 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 sko-
lens formål, opgaver, vedtægter og ordensreg-
ler m.v. Formålet med dette er, at forældrene 
sætter sig ind i skolens idégrundlag og sammen 
med barnet tager evt. tvivlsspørgsmål op. Øn-
sker 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. ure-
gelmæssigheder, f.eks. ved længerevarende 
sygdomsperioder blandt lærerne, vikardæk-
ning, m.v. Det er forældrenes såvel som de 
enkelte læreres ansvar at sikre, at meddelel-
sessystemet omkring det enkelte barn fungerer 
tilfredsstillende.

Afsluttende kommentarer
Det kan være en god idé så tidligt som muligt i sko-
leforløbet at både lærere og forældre har gjort sig 
tanker om, hvor meget tid og hvor mange kræfter, 
man	vil	bruge	på	skole/hjem	samarbejdet.	Inte-
resserede 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.
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Beretning for Bestyrelsen 2011
Generalforsamling 25.4.2012

God aften og velkommen til årets general-
forsamling.

Dagen i dag er jo der hvor bestyrelsen er til  
eksamen. Så derfor vil jeg på vegne af besty-
relsen fremlægge de dele vi har beskæftiget 
os med i året og de udfordringer og opgaver 
den kommende bestyrelse skal arbejde med.

Bestyrelsen har pt. 6 medlemmer samt 1 sup-
pleant. Der skal således i dag vælges et besty-
relsesmedlem og 2 suppleanter.

En række af den tidligere bestyrelse er således 
på vej ud af bestyrelsen.

Derfor vil jeg i denne stund takke for god og tro 
tjeneste i bestræbelserne på at gøre ROSKILDE 
PRIVATE REALSKOLE til verdens bedste skole.

Pernille har indtil december bestridt posten som 
formandinde, og har pga. et stort arbejdspres 
måtte overlade sin formandspost til mig indtil 
denne generalforsamling. Pernille har igennem 
de sidste 5 år gjort et stort arbejde for bestyrel-
sen og er en person vi vil komme til at savne i 
fremtiden. Vi vil gerne benytte lejligheden i dag 
til at ønske Pernille alt mulig held og lykke med 
de nye udfordringer. Og tak for alt. 

Merete er vores bestyrelses alderspræsident, 
hun har gået på skolen siden 1 klasse…. Og bliver 
nu efter mange, mange år i bestyrelsen som sup-
pleant, ”tvunget” ud. Den sidste af hendes børn 
forlader de trygge rammer på RPR til sommer 
og dermed kan Merete desværre ikke forsætte. 
Til dig Merete skal der også lyde en kæmpe tak 
for lang og tro tjeneste i bestyrelsen, tak for de 
mange input du er kommet med gennem din 
professionelle karriere i statsforvaltningen, der 
har været gode at have med i de beslutninger der 
skal tages i bestyrelsen. Rigtig held og lykke med 
de nye udfordringer og tusinde tak fra os alle.

Hvad laver vi egentligt i bestyrelsen
Bestyrelse er ansvarlig for at sætte rammerne 
for de visioner skolen arbejder med. I god dialog 
med skolens daglige ledelse, skolens lærere 
og ansatte, skal vi bestræbe os på at skabe det 
perfekte læringsmiljø.

Vi mødes ca. 7-8 gange om året hvor skolens 
daglige ledelse fremlægger en række punkter vi 

som bestyrelse skal tage stilling til. En af disse 
ting har været at igangsætte projektet ”Verdens 
Bedste Skole”. Dette arbejde har kørt siden 
november 2011 hvor vi havde en eftermiddag, 
Bestyrelse, ledelse og lærere i et forum hvor 
vi diskuterede og fremlagde vores tanker om 
fremtiden. Forældre og elever skal også høres 
og jeg vil love jer en status når vi er på vej på 
sommerferie eller lige efter vi er tilbage.

Det blev i år også besluttet, at vi ville udnytte 
sidste års investering i det trådløse wi-fi net 
ved at opsætte interaktive tavler i alle klasser. 
Det er en del af samfundsudviklingen, at man 
kan finde informationer hurtigt og nemt, og 
EDB er blevet mere og mere en del af vores liv 
fra ”Vuggen til Graven.”

Der blev stiftet en erhvervsklub, der har til 
formål, at hjælpe skolen med at finde midler 
til at speede investeringer op med henblik på 
skolens stadigt stigende interesse i udviklingen 
indenfor det digitale netværk og de muligheder 
dette giver. Tillige er det vores forhåbning, at 
erhvervsklubben kan bidrage med ”gaver” til 
skolen, som ellers ville blive nedprioriteret 
fremfor eventuelle bogkøb og fornyelse af læ-
rebøger m.m. I år har Erhvervsklubben doneret 
et nyt lærred i den store hal, der kan rulle ned 
til arrangementer der afholdes.

Bygninger og vedligeholdelse
På bygningssiden, har Andreas, Martin og Jeg 
haft et par møder omkring den daglige vedli-
geholdelse og vores bestræbelser på at holde 
skolen i en god og bæredygtig stand. Det har 
afstedkommet en række mindre ombygninger 
i et par klasse lokaler, samt Carsten, vores 
pedel, har været i gang med pensel og kost. Tak 
til Carsten for det flotte arbejde.

Vi har i året der er gået også behandlet proble-
matikken omkring hvordan vi kan få forbedret 
de faciliteter der er på skolen. Der skal i den 
kommende bestyrelsesperiode ske noget mere 
på denne front, så skolen kan fremtidssikres på 
det bygningsmæssige plan og skabe de rum der 
skal til for at vi kan få ”verdens bedste elever på 
verdens bedste skole”.

Jeg vil gerne takke Martin for hans arbejde i 
denne del af bestyrelsen og ser frem til spæn-
dende udfordringer i årene der kommer. 

SFo
Linda er repræsentant for bestyrelsen i SFO 
og mødes med SFO-leder Mie 3 gange årligt:
 August -efter SFO’ens  
 planlægningsmøde 
 Sidst i november - inden  
 juleaktiviteterne begynder
 April - før den nye 0.klasse starter

På disse møder drøftes der:
•	 Aktiviteter/temaer	i	den	kommende	 
 periode samt overordnede aktiviteter for  
 hele skoleåret (sommer- & julefest, tema- 
 uger, klassearrangementer, traditioner  
 som halloween, jul, fastelavn, påske m.m.).
•	 Personalet;	hvordan	går	det?	Hvilke	ud- 
	 fordringer,	tanker	og	ideer	har	personalet?	 
 Hvor vil de gerne hen - fremtidige per 
	 spektiver	for	SFOen?
•	 Forældrehenvendelser.	Forældre	opfor- 
 dres til at benytte skolens kommunika- 
 tionsgang dvs. at rette henvendelse til den  
 person henvendelsen drejer sig om f.eks  
	 er		SFO-medarbejder,	derefter/eller	til	Mie	 
 hvis henvendelsen ikke virker eller hvis  
 henvendelsen drejer som om SFO´en. 
•	 Trivsel	generelt	i	SFO’en.
 
Tak til hele personalet i SFO’en.

Skole / Hjem-samarbejdet
Udfordringerne er mange og en masse af disse 
udfordringer løses oftest uden bestyrelsens 
direkte viden og indblanding. Dog er der til 
hvert bestyrelsesmøde en opsummering og 
orientering omkring hvad der er sket i periodens 
forløb. Hvis der er behov for en præcisering eller 
andet der skal drøftes omkring dette, bliver det 
så gjort på bestyrelsesmøderne.

Vi har i min korte formandsperiode desværre 
måttet sige farvel til et par elever, der enten ikke 
selv eller deres forældre, fandt sig helt til rette 
med de regler og den respekt for vi forventer 
man besidder af en elev eller forældre når man 
går på RpR. 

Bestyrelsen vil gerne i dag fremføre, at det til hver 
en tid skal være muligt at få kontakt til bestyrel-
sen hvis man sidder og har en fornemmelse af 
at kommunikationen ikke er optimal. Det er dog 
meget vigtigt at pointere, at forældre ikke skal 
forvente, at bestyrelsen sidder og bestemmer 
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hvem der skal og hvem der ikke skal være på 
skolen ved forældre henvendelser.

Alle de elever der udviser respekt for sine 
medmennesker er altid velkomne, men vi vil 
ikke acceptere mangel på respekt for skolens 
autoriteter og skolekammerater. Hvis der skulle 
opstå episoder, hvor der er problemer vil vi 
gerne have, at Klasselæren inddrages med det 
samme, derefter bliver skolen´s Ledelse ori-
enteret af læreren. Således kan der tages hånd 
om problemerne med det samme. Forældre kan 
således også være sikre på at der tages kontakt 
til skolens ledelse fra læreren når noget opstår. 
Det er ikke og skal ikke være forældrene der 
klarer egne sager udenom lærere og ledelse.

Der er altid 2 sider af en sag, og Bestyrelsen 
vil gerne, at der til stadighed er en konstruktiv 
dialog omkring de problemer der opstår. Det vil 
være utopi at tro, at der ikke opstår problemer, 
når så mange mennesker er samlet hver dag 
på så lille et areal.

Tusinde tak til Lisa og Pernille for jeres indsats, 
det er ikke altid nemt, men jeg ved I har lyttet 
og behandlet de dele der har været fremlagt 
for jer i perioden.

Økonomi
Skolens økonomi er sund og som vi senere kan 
se af regnskabet og det kommende budget, er 
der plads til nogle af de ideer vi i bestyrelsen 
og ledelsen går og arbejder på. Det er vigtigt 
at pointere, at bestyrelsen lægger stor vægt 
på, at klasse kvotienten, kan forblive som den 
er i dag, med de udfordringer det giver. Det er 
ikke spare- eller krisetider, men vi bestræber 
os på at optimere og forbedre tingene således 
der er en sund og fornuftig økonomi i fremtiden 

tillige, det vil give os råderum for at bevæge os 
imod ”Verdens Bedste Skole”. Tak til Rene der 
er vores kassemester for endnu et godt resultat.

lærerrepræsentant og tillidsmand
Suzanne og Helle er med til hvert bestyrelses-
møde, og i året der er gået har vi med glæde hørt 
hvordan det går i klasserne med de udfordringer 
det giver. Der er glade historier og der er de knap 
så glade. Men altid fremføres de professionelt 
og med et smil på læben, der gør at vi til vores 
møder i Bestyrelsen, med tryghed føler, at de 
dele vi taler om også bliver kommunikeret ud til 
lærerne på skolen. Jeres indspark på møderne 
er værdifulde for bestyrelsen og vi sætter pris 
på dem. Tak til jer begge for et godt samarbejde. 

Skolens ledelse
Skolens ledelse, der driver skolen til daglig, 
Andreas, Linda, men også Tina og Gitte i admi-
nistrationen, har hver dag masser af spændende 
udfordringer. Det kan være mange ting, der 
skal håndteres, men vi møder altid dem alle 
med et smil på læben og de er klar til at tage 
fat om tingene. Bestyrelsen vil gerne takke jer 
alle for et godt og konstruktivt samarbejde i 
året der er gået. Andreas vil fortælle meget 
mere om den dagligdag der foregår på skolen, 
så jeg skal ikke tage ”glæderne på forskud”, 
men kan blot sige, at når vi har besluttet dele 
på bestyrelsesmøderne, ser vi beslutningerne 
igangsat hurtigt derefter.

Skolens Motor
Vi har en god tradition på skolen, gennemsnits-
ansættelsestiden på lærerne er meget høj.  Det 
er et udtryk for nogle gode rammer som vore 
medarbejder trives med og gerne vil arbejde i. 
Gennem vor fælles sammenkomst med skolens 
lærere i november, hvor grundstenene blev lagt 

til ”Verdens Bedste Skole” fik Bestyrelsen talt 
om mange gode ting omkring den dagligdag I 
befinder jer i og de udfordringer der er. Vi mø-
der en engageret lærestab, som er med på der 
hele tiden sker udvikling i samfundet. Andreas 
vil tale mere om de nye tiltag der berører jeres 
dagligdag, men vi vil fra bestyrelsens side gerne 
takke jer for jeres store og engagerede indsats.

Hvad er verdens Bedste skole
Verdens bedste skole er mange ting, og den 
er helt forskellig fra individ til individ. Ved vort 
første møde, var der rigtig mange dele på bordet 
med ideer. På denne dag var det jo lærernes, be-
styrelsens og ledelsens syn, der blev diskuteret. 
Senere skal vi have elevernes og forældrenes 
syn på dette brede udsagn.

Det nedsatte visionsudvalg vil løbende arbejde 
videre	med	dette.	Idet	det	ikke	er	en	on/off	ting,	
så vil der skulle implementeres handlingspla-
ner og høringsrunder til alle. Således kommer 
”Verdens Bedste Skole” ikke på én dag, med 
der skal til stadighed arbejdes hen imod den, 
hver gang der er sket en evaluering af emnet. Vi 
glæder os i bestyrelsen til at følge dette arbejde, 
og er sikre på, at vi arbejder i den rigtige retning 
med tingene til fælles gavn for alle på skolen.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak for 
tilliden vi er givet og ser frem til at vi sammen 
kan skabe Verdens Bedste Skole, for kæden er 
ikke stærkere end det svageste led.

Rigtig god aften.

Peter K. Hartvig 
Bestyrelsesformand  
Roskilde Private Realskole
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Vi har i længere tid ønsket at købe kommunens 
hus på Munkebro. Vi har været i kontakt med 
kommunen flere gange i den forbindelse. Hver 
gang er det blevet til et afslag, og begrundelsen 
har hver gang været den samme: Kommunen kan 
ikke undvære huset, fordi de ikke kan genplacere 
beboerne andre steder. Kommunen har dog hver 
gang sagt, at de egentlig gerne vil sælge til os, men 
bare ikke lige nu. Vi har på grund af planerne om 
at købe huset udsat andre planer mht. tilbygning 
ombygning osv. Desværre må vi nok nu konstatere, 
at kommunen har holdt os hen. Husets tag er lige 
blevet renoveret, og vinduerne er blevet skiftet. 
Det havde de nok ikke valgt, hvis de ønskede at 
sælge til os.

Nu behandler vi andre muligheder, og vi har talt 
om flere forskellige løsninger. Bestyrelsen har 
bestemt, at den vil tage en endelig beslutning mht. 
hvad vi gør inden jul 2012.

Vi har i indeværende år fået interaktive tavler i alle 
klasser, og alle lærere har været på kursus. Sidste 
år skrev jeg, at vi satsede på et nyt, trådløst netværk 

på hele skolen. Det er nu etableret og virker upå-
klageligt. Alle kan gå trådløst på nettet. Hvis det 
drejer sig om at gå på Internettet, gælder det også, 
hvis man har sin egen bærbare PC, smartphone 
eller tablet PC med. Man skal blot logge på med 
sit UNI-login, som er det samme, man bruger 
til Skoleintra. Flere og flere lærere bruger både 
PC-ere og endda smartphones i undervisningen.

Skolefrugt
Skolen har en kostpolitik, og vi går ind for at ele-
verne spiser sundt. Derfor har vi indført skolefrugt, 
der ligesom skolemaden kan bestilles på internet-
tet og leveres hver dag. Ordningen er allerede godt 
i gang, og flere elever får dermed leveret frugt ind 
imellem. Umiddelbart ser det ud til, at ordningen 
er blevet godt modtaget både af elever og forældre.

valgfag
Fra næste skoleår prøver vi en ny valgfagsordning 
for eleverne fra 8. til 10. klasse. Indtil nu har det 
været sådan, at eleverne skulle vælge valgfag for 
et helt skoleår. På grund af timetallet, specielt i 8. 
klasse, er det frivilligt at vælge valgfag. Vi udbyder 

nu kortere kurser inden for en række områder. 
Det betyder, at eleverne har mulighed for at vælge 
flere korte kurser i løbet af et skoleår. Vi håber, at 
elever og forældre vil tage godt imod det nye tilbud. 
Det har de sidste år vist sig, at specielt de store 
elever har været utilfredse med den almindelige 
idrætsundervisning. Vi har derfor besluttet os for 
at ændre på idrætsundervisningen for eleverne fra 
6. til 9. klasse. I første omgang bliver der svømning 
for 6. og 7. klasserne og andre tilbud for 8. og 9. 
klasserne, bl.a. fitness.

til elever og forældre  
Fra skolelederen 2012/2013

optagelse

infomøder
Der afholdes infomøde for den nye børnehave-
klasse, 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 afgangs-
elever fra 9. og 10. klasse tilbagebetales i 1. 
halvdel af september.

indmeldelse i SFo
Indmeldelse i SFO sker ved afkrydsning på 
indmeldelsesblanketten, eller ved henven-
delse til kontoret.

udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt med to  fulde 
måneders varsel, således at der betales skole-
penge 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 må-
neds varsel, således at der betales SFO for 
den måned, hvori udmeldelsen sker, samt 
for den næste.
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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 aktivi-
teter 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 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 anerken-
der 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
•			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, trælege-

tøj, 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

vi er ude, uanset vejret!

til SFo  
– børn og forældre

SFo Åbningstider
Morgen 07.00 - 08.00
Eftermiddag fra skolens slutning - 17.00
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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 for-
ældre 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.

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 

Betaling og tilskud  – Skolepenge.
Der betales skolepenge månedsvis forud inden 
den 5. i måneden i 12 måneder. I 9. + 10. klasse 
betales der skolepenge i 11 måneder, idet der ikke 
betales skolepenge for juli måned.

Skolepengene er p.t.:
Bhkl. - 8. kl. pr. måned 1185,- kr.
9 + 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.

Er der erstatninger, restancer til skolen, eller 
andre udestående ifb. med betalte aktiviteter, vil 
dette også blive trukket via PBS. 

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

Tildelingen af fripladser bestemmes ud fra  for-
sørgerens årsopgørelse for 2011 samt antallet 
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 180.000 kr. + 11.000 
kr. pr. barn i familien ud over 1. barn. Ansøg-
ningsskemaet skal underskrives af forsørgeren.

tilskud til befordring
for skoleåret 2012/13
Det er endnu usikkert om befordringstilskuddet 
bliver afskaffet fra 2013. Indtil videre har vi fået 
besked om, at vi får tilskud for resten af 2012, 
så man skal fortsat søge om befordringstilskud 
på ansøgningsskema som udleveres lige efter 
sommerferien.

Antallet af befordringsberettigede elever gan-
get med de godkendte antal kilometre, danner 
grundlag for størrelsen af det beløb, som skolen 
modtager i december 2012.

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. 

Man	skal	selv	købe	tog/buskort	og	bliver	
modregnet med et evt. tilskud i skolepengene.
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lejrskole 
Der gennemføres 2 lejrskoler og 2 hytteture i for-
løbet 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

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.
 
Endvidere er der mulighed for at tage på 
hytteture arrangeret af klasselæreren og betalt 
af forældrene.
 
Lejrskolen i 9. klasse er en tur 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.
 
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 el-
ler lyd på skolen. Hvis ovenstående overtrædes 
inddrages mobiltelefonen. 
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. 

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

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

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. 

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 automa-
tisk 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.

Andre praktiske oplysninger

Årsafslutning
Dimissionsfest for 9. klasse og disses forældre 
afholdes:

onsdag den 26.6.13 kl. 15.00
i skolens gymnastiksal.

Dimissionsfest for 10. klasse og disses forældre 
afholdes:

torsdag den 27.6.13 kl. 15.00
i skolens gymnastiksal.

Afslutningen for skolens øvrige elever finder 
sted fredag den 28.6.13. Eleverne møder kl. 
9.00 til bogaflevering.
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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 7 obl.

Engelsk  1  2  2 4 4 4 3 4 4 4 obl.

Tysk      4 4 4 4 obl.

Historie  2 2 2 2     

Samfundsfag/historie     2 3 2 2 obl.

Psykologi         2 obl.

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

Natur/teknik  1 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 valgfri 2 valgfri 2 valgfri

timefordeling

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 hånd-arbejde 
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.

valgfag:
Vi udbyder en bred vifte af valgfag i år. Fagene 
vil fremgå af valgfagsfolder, der udleveres til 
eleverne.

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

lektiehjælp
Vi har dagligt, skemalagt lektiecafe, hvor eleverne 
kan få hjælp fra en uddannet lærer.
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Ferieplan for 2012/2013

Sommerferie
SFO-lukket uge 29+30

30.06.12 – 08.08.12
17.07.12 – 29.07.12

Efterårsferie
SFO åben

13.10.12 – 21.10.12

Juleferie
SFO åben
SFO lukket

19.12.12 – 02.01.13
19.12.12 – 21.12.12
24.12.12 – 02.01.13

Vinterferie
SFO åben

16.02.13 – 24.02.13

Påskeferie
SFO lukket

23.03.13 – 01.04.13

St. Bededagsferie
SFO lukket

26.04.13 – 28.04.13

Kr. Himmelfart
SFO lukket

09.05.13 – 12.05.13

Pinseferie
SFO lukket

18.05.13 – 20.05.13

Grundlovsdag
SFO lukket

05.06.13

Sommerferie
SFO lukket uge 29+30

29.06.13 – 07.08.13
13.07.13 – 28.07.13

Alle dage inklusive

Skoleåret	2013/2014	begynder	torsdag	
den 8. august kl. 10.00 for alle klasser. Ringetider

1.time 08.00 – 08.45

2.time 08.45 - 09.30

Frikvarter 09.30 – 09.50

3.time 09.50 – 10.35

4.time 10.35 – 11.20

Elever spiser 11.20 – 11.35

Frikvarter 11.35 – 12.00

5.time 12.00 – 12.45

6.time 12.45 - 13.30

Frikvarter 13.30 - 13.35

7.time 13.35 - 14.20

SFo åbningstider
Morgen 07.00 – 08.00
Eftermiddag fra skoledagens 
 slutning – 17.00
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Kontakt mellem  
skole og hjem

Skolen lægger vægt på en god kontakt med for-
ældrekredsen. 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.

L æ re r  /  t i l l ids ma nd
Hel le  Suus gaa rd

L æ re r
C h r ist ina  Da nefæ rd  
B o gda h n - Re eh

Pe del
Ca rsten  Sc h m idt  O le sen

B ør nehavek las sele de r
K las selæ re r  for 
b ør nehavek las sen
A n ne  O s nat  Holmst røm

L æ re r
Ha ns  Jensen

L æ re r  /  
sp e c ia lunde r v is n ingslæ re r 
C r ist ina  Ro d r igeu z

L æ re r
C h r ist ia n  D enc ke r

S kolele de r
A nd reas  Horste d  G re ge rsen

L æ re r
Hen r i k  B oldt  M i k kelsen

Vice skoleinsp ek tør
L inda  Løven holdt  Sc h rø de r

L æ re r  /  skole bi bl ioteka r
N ina  Bra b a nd  Seit z b e rg

L æ re r
P ia  P reh n

L æ re r
Je sp e r  R .  Jensen

L æ re r
Ka r ina  K røne r  Fo s ge rau

L æ re r  /  skole bi bl ioteka r
K i rsten  T hor n inge r  
Nør re gaa rd

L æ re r
Lone  Wa l b om

L æ re r
Lotte  Pe de rsen

L æ re r  /  skole bi bl ioteka r
Jen n ife r  B ow ie

L æ re r  /
s i k ke rhe ds repræ senta nt
A nette  Joha nsen

L æ re r
K r yst y na  D.  F r i is

L æ re r
Mette  F r i is  Ve ste rgaa rd

L æ re r
B i rg itte  Sc hac k

L æ re r
Su z a n ne  va n  de r  Me e r

L æ re r 
Ste en  Ve ste r

L æ re r
Sus a n ne  Bü low

Skolens medarbejdere



1 6

S FO - as s istent
I nge r  E ngqu ist

S FO - As s istent
Ma lene  Br itt  K nudsen

S kole sek retæ r 
Tina  Lo se  A r i ldsen

Pæ dago g isk  me da r b ej de r
Pe r n i l le  Svendsen

Køk kenc hef 
Tove  Bj e r r um  Pe de rsen

S FO - le de r
M ie  Jacob sen

Re g nska b sføre r  /  sek retæ r
G itte  D y r mo se

S FO  - o g  B ør nehave -
k las seas s istent
Hel le  Mat h ie sen

Skolens medarbejdere Skolens bestyrelse

Skolens bestyrelse
I bestyrelsesmøder deltager herudover - uden stemmeret - skolelederen, viceinspek-
tøren, lærerrådsformanden, tillidsrepræsentanten og suppleanter.

lisa Høj
Frederiksborgvej 105 F
4000 Roskilde
46 32 12 32

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

linda dietrich
Frederiksborgvej 103 A
4000 Roskilde
46 36 12 26

tager sig af:
Henvendelser vedrørende SFO-en

næstformand
Allan Corfitsen
Egevej 44
4000 Roskilde
46 55 54 10

tager sig af:
Forretningsorden og visioner

Fi
lt
en
pl
us

René Christiansen
Kongemarksvej 40
4000 Roskilde
46 37 12 51

tager sig af:
Økonomi og erhvervsklub

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

tager sig af:
Har orlov

Suppleant
Anja Grøndahl Puggaard
Solvang 34,
Reerslev
2640 Hedehusene
31 45 11 32

tager sig af:
Træder ind i bestyrelsen, under  
Martin Ravn-Nielsen’s orlov

L æ re r
Hen r iette  Bj e rg va ng

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

tager sig af:
Byggeri og vedligeholdelse


