Samværsforventninger og regler for Midtdjurs Friskole
Forventningsark. Dette kan vi forvente af hinanden

 Jeg er på skolen hver morgen til morgensamlingens start. Er jeg
forhindret, sørger jeg for at skolen får besked, så de ikke bliver
bekymrede for mig.
 Jeg vil sove nok om natten, spise morgenmad, tage madpakke med
hver dag, lade være med at spise slik og tyggegummi i skoletiden, så
jeg altid er frisk til at lære.
 Jeg sørger for at have det med, som jeg skal bruge til skoledagen (fyldt
pennalhus, bøger og hæfter, biblioteksbøger, udeskoletøj, gymnastiktøj
osv).
 Jeg er flittig og arbejder godt i klassen for at lære så meget som jeg
kan, og på den måde få så stor viden som muligt, som jeg skal bruge i
resten af mit liv.
 Vil jeg være et godt eksempel for andre, så alle får de bedste
muligheder for at udnytte deres evner.
 Jeg ved at andre regner med mig, og at jeg kan regne med dem. Vi
passer på hinanden og hjælper dem der har brug for det.
 Jeg bliver på skolens område i hele skoletiden og i SFO-tiden,
medmindre jeg har lavet en aftale med en voksen om noget andet.
 Jeg kommer ind straks klokken ringer og finder min plads i ro og mag,
så undervisningen kan begynde med det samme.
 Jeg passer på skolens og mine kammeraters ejendele og sørger for
ikke at ødelægge noget.
 Jeg er med til at sørge for at min klasse, SFO'en og skolens
udeområder bliver holdt pæne og ryddelige.
 Jeg er høflig og bruger et sprog, som ingen bliver stødt af, overfor
andre elever og skolens ansatte.

 Jeg er høflig og opfører mig pænt på vej til og fra skolen, så jeg er med
til at give skolen og dens elever et godt ry.
 Jeg tager ansvar for min egen læring ved at arbejde ærligt og flittigt
med de stillede opgaver i timerne, og sørger for at mine lektier er lavet
derhjemme eller i lektiecafeen.
 Jeg er villig til at deltage i løsning af de problemer der opstår i forhold til
min skolegang.
 Jeg deltager aktivt i løsningen af problemer, der måtte opstå mellem
mig og mine kammerater.
 Jeg ved at min mobiltelefon skal ligge i min skoletaske i skoletiden, og
at den ligesom andet elektronisk udstyr kun er fremme i lektionerne, når
det er aftalt med en lærer. ( for Grøn gruppe gælder, at der må tjekkes
mobile aktiviteter mens der spises frokost i klasserummet og i klubben)
 Jeg forstår at ødelagt eller mistet elektronisk udstyr ikke er skolens
ansvar, og at skolen ikke skal erstatte ødelagt udstyr.
 Jeg forstår, at skolens regler er lavet for, at alle kan få en god skoledag,
og så alle har det trygt og rart på skolen. Jeg passer på mine
kammerater og er enig i, at mobning ikke skal ske på vores skole.
 Jeg ved, at SFO har de samme forventninger til mig om eftermiddagen,
som skolen har om formiddagen.

