Praktiske oplysninger for skole
Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle
der være spørgsmål, som ikke besvares heri – og det er der helt sikkert - er I velkomne til at spørge.

Inden du vælger vores skole
Skolepenge og andre udgifter
Frie skoler drives delvis af statstilskud, og forældrebetaling. Skolepengene fastsættes af bestyrelsen og betales månedsvis forud af forældrene. Det er muligt at få bevilget delvis friplads. Ansøgningspapirer kan fås ved henvendelse på skolens kontor.
Skolepengesatsen på Hjørring Ny Steinerskole er pr. 1.9. 2013 1000 kr. pr. måned i
11. måneder.
Der ydes søskenderabat så 2. barn koster 750 kr. pr. måned i 11 måneder, mens efterfølgende børn koster 200 kr. pr. måned.
Fritidsordningen koster 900 kr. pr måned i 11 måneder for 1. barn og 500 kr. for 2.
barn. Desuden er der mulighed for morgenpasning i tidsrummet kl. 7 – 8. Dette koster 100 kr. pr. måned
Ud over skolepengene kommer der gennem skoleforløbet udgifter til blokfløjter,
lejrskoleophold, udflugter, IT-udstyr i de ældste klasser m.v. som forældrene må betale.

Rengøring
Den daglige rengøring varetages af elever og ansatte på skolen. Den grundigere
ugentlige rengøring går på skift blandt skolens forældre i weekenden. Hver familie
har ca. 2 rengøringsdage om året. Der er mulighed for at betale sig fra rengøringen.
Befordringsgodtgørelse
For elever som har en længere skolevej, kan der søges om tilskud til befordring.
Kontakt kontoret for nærmere information.

Når du har valgt vores skole
Information
De fleste uger udsendes en ugeavis for Hjørring Ny Steiner. Den indeholder praktiske meddelelser, orienteringer fra bestyrelserne og arbejdsgrupperne m.v. Ugeavisen er skolens vigtigste informationskanal. Det er derfor meget vigtigt, at den læses
af forældrene hver uge. Alle familier får avisen på papir og på e-mail.
Er man særligt interesseret i skolens forhold kan man også få tilsendt referater fra
bestyrelsesmøderne i skolebestyrelsen og vuggestue-, børnehave-skoleforeningen.
Hvis du mangler information om noget, så husk at kontakte klasselæreren eller kontoret.
Arbejdsgrupper
Skolen, børnehaven og vuggestuen har en række arbejdsgrupper, der iværksætter
aktiviteter og fælles arrangementer på matriklen. Arbejdsgrupperne er samlet under
Vuggestue-, Børnehave-, Skoleforeningen (i daglig tale VuBS), og er åbne for alle,
der har lyst til at være med i aktiviteterne omkring skolen. Bag på adresselisten findes telefonnumre til bestyrelsen for VuBS
Mobning og trivsel
Enhver form for mobning er uacceptabel og konfronteres øjeblikkeligt. Dette indebærer, at skolens ledelse involveres, at den øvrige klasse involveres, og at skolen
tager kontakt til forældrene. Skolens mobbepolitik og ordensregler kan ses på vores
hjemmeside.
Rygning
Hjørring Ny Steiner er en røgfri matrikel. Hvis ansatte eller forældre ønsker at ryge,
skal det foregå uden for matriklen.

Lejrskoler og ekskursioner
Klasserne arrangerer selv ekskursioner og lejrskoler. Vi tilstræber, at der fra 3. klasse
er en lejrskoletur hvert år. I de yngste klasser en mindre tur og med tiden længere
rejser. Forældrene betaler det meste af lejrskolens pris.
Forsikring
Skolen har en ulykkesforsikring, som dækker børnene i skoletiden. Forsikringen
dækker også brille og tandskade. I tilfælde, hvor en elev kommer til skade i skoletiden, kan kontoret kontaktes for at finde ud af, om vores forsikring dækker uheldet.
Fri uden for skoleferierne
Undervisningen er gennemtænkt og tilrettelagt, og vi oplever, at det ofte går ud
over elevernes skolegang, hvis de holder fri uden for skoleferierne. Vi henstiller derfor til alle forældre, at planlægge familiens ferie i skoleferien.

Skolens hverdag
Skoledagen
Vi starter skoledagen 8.05 med morgensang. Forældrene er velkomne til morgensangen.
Indesko og skiftetøj
Det er vigtigt at eleverne har skiftetøj, regntøj og indesko med. Det hele kan opbevares på skolen.
Mobiltelefoner
For os er det vigtigt, at eleverne ikke kun lever i en online verden, hvor de altid er
tilgængelige. Vi gør meget ud af, at eleverne lærer at fordybe sig. Vores erfaring
viser, at mobiltelefoner både forstyrrer undervisningen og elevernes koncentration.
Derfor skal de være slukkede og i tasken indtil skoledagen er slut. Da vi voksne er
rollemodeller for vores børn, betyder det også, at vi må lægge vores telefoner væk,
når vi færdes rundt på matriklen.
Hvis forældre har beskeder til elever i skoletiden, kan de gives til kontoret, som videreformidler dem.
Legetøj
Det er skolens holdning, at alle elever skal være lige i skoledagen. Det betyder bl.a.,
at elever ikke må medbringe legetøj hjemme fra, da vi ikke ønsker elever skal have
bestemt legetøj, for at være en del af fællesskabet. Skolen tilstræber at indkøbe legetøj, som ligger i tråd med vores pædagogiske grundlag og i samråd med eleverne.
Sygdom og fravær
Vi bliver altid nervøse, når der er elever, der ikke dukker op. Derfor skal I giver besked ved elevernes sygdom eller fravær. Beskeden kan indtales på skolens telefonsvarer. Vi aflytter telefonsvareren ved dagens begyndelse.
SFO’en
I skolens fritidsordning er Louise leder, Susanne er medhjælper og morgen SFO’en
styres af Lillian. SFO'en ligger ud til skolegården, så der er mulighed for at stå på
rulleskøjter, spille bold eller klatre i træer i skoven.

SFO'en er for elever i børnehaveklasse, 1. -2.
og 3. klasse. Fritidsordningen har åbent fra
7.00 til 8.00 for tilmeldte børn og igen 12.15 til
kl. 16.30. SFO’en kan desuden have åbent visse
skolefridage, f.eks. i forbindelse med sommerferie, påskeferie og andre dage, hvis der er behov for det. I bliver derfor bedt om at tilmelde
jeres barn i disse situationer.
Årstidsfester
Igennem skoleåret fejrer vi forskellige begivenheder. Både traditionelle højtider som jul,
pinse og påske, men også Mikaelsfest, advent
og lanternefest. Nogle fester er kun for eleverne og til andre fejringer er forældre velkomne.
Følg med i ugeavisen for information om festerne. Festerne er vigtige samlingspunkter i
løbet af året. Derfor beder vi jer prioritere, at børnene komme disse dage.
Hvis jeres barn ikke trives
Vi gør alt hvad vi kan, for at alle eleverne trives på skolen. Har I som forældre bekymringer eller tvivl vedrørende jeres børns skolegang, så kontakt endelig klasselæreren, og er der behov for at drage flere ind i en fælles løsning, så kontakt skolelederen.

Forventninger til forældre
Skoleliv
Skolen drives i samarbejde mellem forældre (bestyrelsen) og ansatte. Derfor er det
vigtigt, at forældrene engagerer sig i skolens liv. Vi forventer at forældre henvender
sig, hvis der er noget, de er i tvivl om eller undrer sig over for at sikre et optimalt
samarbejde.
Hvert år afholdes der forskellige arrangementer, som har til formål at styrke livet på
og omkring skolen. De to store fester er Julebazaren sidste weekend i november og
en Majfest. Begge fester holdes sammen med børnehaven og vuggestuen. Det er
fællesforeningen VuBS, der arrangerer festerne og alle forældrene deltager i forberedelsen og på selve dagen. Da klasserne altid optræder til disse fester, har eleverne

mødepligt. Desuden afholdes der 2 gange om året arbejdslørdag, hvor store og
små projekter laves.
Forældremøder i klasserne
Vi afholder hvert år to forældremøder i hver klasse. Det er meget væsentligt for
skolegangen at forældrene deltager i forældremøderne. Bliver I forhindret i at
komme, er det vigtigt at I tager kontakt til klasselæreren inden forældremødet for
en afklaring af de emner, der skal diskuteres.
Samarbejde om elevernes trivsel
Skolen tilbyder en til to samtaler om hver elev om året. I de yngste klasser erstattes
det ene møde med et hjemmebesøg. Hvis der i perioden mellem disse møder opstår situationer eller spørgsmål, er I velkomne til at kontakte klasselæreren.

Omkring Skolen
Skolens bestyrelse
Skolens bestyrelse er ansvarlig for skolens økonomi og fremtidige udvikling. Bestyrelsen består af forældre, ansatte og folk fra Vuggestue-, Børnehaveskoleforeningen. Forældrerepræsentanterne vælges på generalforsamlingen i foråret, hvor bestyrelsen også præsenterer årets resultat og skolens forældrevalgte
tilsynsførende fremlægger rapporten fra årets tilsyn.
Generalforsamling og fællesmøder
Ud over den årlige generalforsamling i april, afholdes der lejlighedsvis fællesmøder,
hvor skolens arrangementer, skolens udvikling og/eller nye initiativer kan drøftes.
Hjørring Ny Steiner Vuggestue-Børnehave-Skoleforening
Fællesforeningen VuBS er en fælles- og aktivitetsforening for skolen, børnehaven
og vuggestuen. Foreningen organiserer arbejdsgrupperne og samarbejdet mellem
forældrene. Læs mere om VuBS på hjemmesiden.

Hjørring Ny Steinerskole
Vester Thirupvej 30
9800 Hjørring

Telefon 98 91 03 64
E-mail: post@h-ns.dk

www.h-ns.dk

