Velkommen til Helsingør Privatskole
Forældre sender deres børn i skole for at de kan lære det, der er nødvendigt for at få
en uddannelse og et job som voksne for at kunne fungere i vores samfund. Skolen har
en dobbeltfunktion, det vil sige skolen skal både danne og uddanne eleverne til
samfundet både fagligt og socialt, så de har de rette redskaber til fremtiden. Hvis
skolen skal lykkes med denne opgave, er det afgørende, at rammerne for
undervisningen, samarbejdet mellem skole og hjem, samt at samværet mellem børn
og voksne på skolen er i orden. Hermed er der mange aspekter der spiller en
væsentlig rolle, dette er især trivsel, tryghed, selvstændighed, tolerance og åbenhed,
hvilket er aspekter Helsingør Privatskole vægter højt, da det har en afgørende
betydning for elevernes læringsproces. De førnævnte aspekter, er også faktorer
Helsingør Privatskolen har bygget sit værdigrundlag efter.
Skolens værdigrundlag:
Helsingør Privatskole har til mål at understøtte samt udvikle elevernes sociale og
faglige kompetencer, ved at respektere det enkelte menneske og møde eleven på dets
egen meninger og holdninger.
Undervisningens formål er, at fremme og støtte den enkelte elevs kundskabstilegnelse
i fagene samt fremme elevens ansvarsfølelse og selvstændighed. Grundlæggende
respekt og anerkendelse af det enkelte individ, som vil have en progressiv effekt på
integration af eleverne i det danske samfund.
Forældresamarbejde vægtes højt, ved at respektere og værdsætte forældrenes
livssyn og grundholdninger således at der dannes en forståelse og integration af
værdierne i det danske samfund.
Eleverne skal være fortrolige med deres identitet ved tilegnelse af deres kultur og
sprog, så dannelsesprocessen til at være en aktiv samfundsborger i det demokratiske
danske samfund opnås.
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Hjemmesko:
Helsingør Privatskole har hjemmeskoordning, dette betyder at børnene skal have
hjemmesko på, når de befinder sig indendørs.
Undervisningsmiljø
Undervisningen i skolen skal medvirke til, at børnene lærer at tage medansvar,
arbejde selvstændigt og føle selvværd. Det er vigtigt at børnene lærer at klare sig
selv. De skal også̊ lære at opstår der problemer i skolen, som de ikke selv er i stand til
at håndtere, skal de henvende sig til deres lærer eller en anden voksne. Skolens
lærere har gennem deres uddannelse fået de rette værktøjer til at håndtere de typiske
problemer og konflikter børn oplever i skolen.
For at medvirke til et godt miljø på skolen, er det vigtigt at forældrene opdrager deres
børn til at tale pænt til, og have respekt for andre børn og voksne. Børnene skal tage
hensyn til hinanden for at kunne fungere sammen socialt.
Helsingør Privatskole vægter samarbejdet med hjemmet højt, så det er vigtigt, at
forældrene taler med deres børn om den daglige trivsel samt undervisningen hjemme.
Det er vigtigt for at støtte barnets interesse, så børnene er motiverede, så det øger
deres arbejdsglæde.
Mødepligt:
Vi skal informeres om fravær. Lovligt fravær er, når vi kender årsagen til fraværet.
Ikke lovligt fravær er, hvis vi ikke kender årsagen til fraværet og ikke hører fra jer.
Har barnet haft 10 fraværsdage skal vi orientere kontoret herom. Skal barnet holde fri
1-2 skoledage, gives besked til os. Ved fri/ferie i mere end to skoledage er det skolens
kontor, der skal have beskeden.
Vi forventer, at børnene møder til tiden og henstiller til, at børnene tidligst kommer på
skolen kl. 08.00, da der ikke er opsyn med børnene inden.
Forældreintra:
En vigtig del af skolens kommunikation med forældrene foregår via Forældreintra. På
Forældreintra kan du bl.a følge med i, hvad der sker på skolen og i klassen,
ugeplaner, kommunikere med lærerne i kontaktbogen, maile med andre forældre og
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melde dig til arrangementer og møder. Vi opfordrer jer til, at forældreintra tjekkes på
alle hverdage.
Forældremøder
I Helsingør Privatskole har vi en årlig forældremøde, hvor der blandt andet er
mulighed for at møde lærerne samt få information om undervisningen og
materialerne.
Skolehjemsamtaler
Der er to skole-hjem samtaler årligt, hvor elevens faglige standpunkt, arbejdsindsats,
faglige udbytte, faglige og sociale udvikling bliver berørt. Samtalen er opbygget efter
elevplanen, som forældrene har inden skolehjemsamtalen, så begge parter er
forberedt, da samtalen skal afsluttes med nogle mål, for de områder eleven kan
udvikles på.
AKT – adfærd, kontakt og trivsel
Helsingør Privatskole har en AKT-vejleder. Det er vigtigt, at eleverne trives i skolen og
har det godt – ikke mindst af hensyn til deres indlæringsmuligheder. Arbejdet med
elevernes trivsel og de særlige initiativer, der eventuelt skal iværksættes inden for
dette område kaldes AKT. AKT-begrebet handler om adfærd, kontakt og trivsel og
fokuserer på klassens trivsel samt på elever, der i skolen udviser en adfærd, som
giver problemer i kontakten med andre elever og voksne, og som derved påvirker
deres egen og andres trivsel. En nærmere beskrivelse kan findes på skolens
hjemmeside.
Søvn og kost
Forældre har ansvaret for barnets basale behov såsom søvn, kost og bevægelse.
Hvis et barn er træt, sulten eller tørstig, kan barnet have svært ved at koncentrere sig
en hel skoledag. Det er derfor vigtigt, at forældrene påtager sig omsorgen for, at
barnet er veludhvilet og mæt, når det sendes i skole.
Børn mellem 6 og 9 år har behov for 10-11 timers søvn, mellem 10 og 11 år 9-10
timer og en teenager på 12-14 år har brug for 9 timers søvn.
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Vi forventer at børnene hver dag medbringer en madpakke der er i overensstemmelse
med skolens kostpolitik, som kan findes på skolens hjemmeside.
Motion
Når et barn er i fysisk god form og bruger kroppen, udløser det stoffer i kroppen, som
gør det glad og giver det en følelse af veltilpashed samt barnets evne til at
koncentrere sig bedres. Fysisk aktivitet får kroppen til at fungere bedre, er med til at
forebygge overvægt og giver mere overskud i hverdagen til at opbygge sociale
relationer. Vi anbefaler derfor, at lade sit barn gå til en sportsaktivitet i fritiden.
Skolen prioriterer at børnene i frikvartererne kommer ud og får frisk luft og bevæger
sig, så de bedre kan koncentrere sig i den efterfølgende time.
Skolemælk
Helsingør Privatskole har skolemælksordning via Mejeriernes Skolemælksordning,
hvor man kan bestille skolemælk via: www.skolemaelk.dk
Fødselsdage:
Børnene er velkomne til at medbringe en lille forfriskning, som skal være noget alle
må spise, hermed skal e-numre kontrolleres. Vi vil gerne være behjælpelige med at
uddele fødselsdagskort, hvis der er kort til alle piger, alle drenge - eller til alle børn i
klassen.
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