Værdigrundlag
Forpligtelse
Alle på Nørre Aaby Realskole indgår i
et forpligtende fællesskab med gensidige forventninger. Engagement er en
selvfølge for alle, der er en del af Nørre
Aaby Realskole. Alle er forpligtet til at
deltage aktivt og velforberedte i undervisningen, og vi forventer, at alle er
aktive og positive i forhold til fællesskabet i klassen og på skolen. Vi forventer,
at forældrene deltager aktivt, positivt og
interesseret i barnets skolegang.

Faglighed
Undervisningen på Nørre Aaby Realskole varetages af fagligt og pædagogisk
velkvalificerede og engagerede lærere.
Vi understøtter og udvikler fagligheden
hos alle gennem nysgerrighed og
åbenhed over for ny viden og nye metoder, men i respekt for erfaring og det
gennemprøvede. I det daglige prioriterer vi kontinuiteten i undervisningen
højt, og vi giver eleverne tilpassede
faglige udfordringer. Vi interesserer os for elevernes
arbejde og behandler
det seriøst.

Tryghed
Alle på Nørre Aaby Realskole respekterer og udviser
omsorg for hinanden. En klar og
tydelig kommunikation er med til at
skabe tryghed. Vi gør alt for at forebygge og bekæmpe mobning.

Traditioner
På skolen har vi en række
traditioner, som vi værdsætter: Daglig morgensang, forskellige årligt tilbagevendende begivenheder, bl.a. kotillon, luciafest, markering
af skolens fødselsdag og legatuddeling.
Vi sætter pris på disse traditioner, da de
er med til at styrke fællesskabet og knytte bånd mellem skolen, dens historie og
kultur og det enkelte menneske.
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Gensidige forventninger

Mellemtrinnet 4. - 6. klasse

Hvad I kan forvente af PERSONALET
Vi går foran med et godt eksempel i et
forpligtende fællesskab, hvor vi vægter god
opførsel og en god omgangstone højt.
Vi er i klassen, inden klokken ringer ind til
første time, og får hilst på eleverne.
Vi vægter faglighed højt og tilstræber at
give alle elever udfordringer.

Hvad vi forventer af ELEVERNE

Vi har tydelige forventninger til eleverne
og tager udgangspunkt i deres styrkesider.

Du møder til tiden og tager ansvar for din
skoledag (taske, lektier og afleveringer).

Du tager ansvar for dine handlinger
og accepterer konsekvenserne.

Vi giver eleverne stigende ansvar med
stigende alder.

Du er hensynsfuld og udviser respekt
for andre.

Du er med til at holde skolen ren og pæn.

Lærerne samarbejder og har ansvaret for at
have kontakt til hjemmet.

Du respekterer skolens og klassens regler.
Du retter dig efter de voksnes anvisninger.
Du bruger et ordentligt sprog.
Du lytter til andre og venter, til det bliver
din tur.
Du øver dig i at samarbejde og respekterer
andres ret til arbejdsro.

Hvad vi forventer af FORÆLDRENE
I opmuntrer jeres barn til respektog omsorgsfuld adfærd.
I taler positivt om de andre børn, de
ansatte og skolen.
I viser interesse for klassen og skolen.
I hjælper jeres barn med at tage ansvar for
lektier og at pakke tasken til dagens skema.
I læser information fra skolen på ForældreIntra og melder om nødvendigt tilbage.
I tager kontakt til skolen, hvis jeres eller et
andet barn på skolen har problemer eller
mistrives.
I tager ansvar for, at jeres barn møder
til tiden.

I tager ansvar for, at jeres barn spiser
morgenmad og er udstyret med en sund
madpakke, da dette - sammen med en god
nattesøvn - er en forudsætning for at lære.
I giver altid besked vedrørende fravær.
I deltager i forældremøder og forældresamtaler.
I tager ansvar for at lære jeres barn at løse
konflikter med respekt for andre.
I giver jeres barn større ansvar, jo ældre
det bliver.

Du har pligt til at reagere, hvis du ser,
at andre har det dårligt.
Du er klar til undervisning,
når timen begynder.
Du er bevidst om, hvilke signaler du
sender med din påklædning og lignende –
og at du følger skolens anvisninger, hvis
skolens ansatte finder påklædning eller
lignende upassende (for meget eller for lidt
tøj, piercing o.lign.).

Hvordan er det lige med IT?
På mellemtrinnet forventer vi, at alle elever har en computer,
da den inddrages dagligt i ét eller flere fag (portaler, elektroniske ordbøger, noter og afleveringsopgaver).
Ved de afsluttende prøver er det et krav fra ministeriet, at
eleven er fortrolig med brug af computer. Eleven er mest
fortrolig med egen computer. Vi forventer derfor, at eleven
medbringer og benytter samme computer i skolen, ved årsprøverne samt ved de afsluttende prøver.
Som udgangspunkt benyttes Microsofts produkter, men ofte
kan Mac-brugere også benytte programmerne. Der kan dog
være undtagelser.
Skolen dækker uheld, hvor en ansat har været skadevolder.
Skader derudover skal dækkes af familiens egen forsikring.

