
 

Holdninger og værdier 

 

Skolen ønsker at samle børn og voksne i et forpligtende fællesskab, præget af 

ligeværdighed og respekt. Skolen skal i sit virke og sin dagligdag, skabe et miljø som 

sikrer elevernes trivsel, læring og alsidige udvikling, derfor har vi som skole nogle 

forventninger til alle, der har deres daglige gang på skolen: 

Vi forventer, at både elever og forældre står inde for skolens værdigrundlag og 

bakker op om skolen. 

 

Vi tilbyder: 

• Undervisning der tager udgangspunkt i det enkelte barn, så alle elever får de 

faglige udfordringer, de har behov for. 

• Et trygt læringsmiljø med en respektfuld omgangstone. 

 

Vi forventer af forældrene: 

• At I bakker op om skolen og skolens hverdag. 

• At I deltager i forældremøder, arbejdsdage og fællesspisninger. 

• At eleverne møder undervisningsparate. 

• At I bidrager til den gode tone og omgangsform, bl.a. ved at tale konstruktivt 

og positivt om elever, øvrige forældre og ansatte – både ude og hjemme. 

• At I er medvirkende til et godt og konstruktivt samarbejde og holder jer 

løbende orienteret om deres barns skolegang ved at tjekke Skoleintra, læse 

HUSK m.m. 

 

Vi forventer af eleverne: 

• At du respekterer skolens regler. 

• At du benytter en respektfuld omgangstone overfor andre elever, ansatte og 

forældre. 

• At du retter dig efter lærerens/den ansattes anvisninger. 

• At du behandler skolens og andres ejendom respektfuldt. 

 



 
 

 

Desuden gælder følgende regler/retningslinjer på Løgumkloster Friskole: 

- Eleverne må ikke ryge i skoletiden. 

- Elevens computer (Mellem- og Storeklasse) skal kunne bruges i 

undervisningen, dvs. der skal være plads til skolerelateret arbejde og der skal 

være installeret skolerelaterede programmer (skolen har licenser), der skal 

desuden medbringes oplader. 

- Eleverne afleverer deres mobiltelefon på lærerværelset, når de møder om 

morgenen og får den udleveret når de har fri. Hvis læreren beslutter, at 

telefonen skal benyttes i undervisningen, udleveres den. 

- Eleverne benytter indesko på skolen. 

- Sygdom/fravær meddeles enten på Skoleintra, SMS til klasselæreren eller ved 

at ringe til skolen (74745220) senest kl. 8.10. 

 

Ovenstående regler/retningslinjer gælder både på Løgumkloster Friskole og ved 

arrangementer ude af huset. 

 

Godkendt af bestyrelsen d. 13. juni 2019 


