Find mere om skolen her:
Skolens sociale mål
Beskriver en række sociale færdigheder, som klæder eleverne
på til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Skolen arbejder
med at udvikle disse i samarbejde med elever og forældre.
Skolens trivselserklæring/antimobbestrategi
Beskriver, hvordan skolen arbejder for at sikre trivsel og håndtere mobning – og forældrenes og elevernes rolle i dette.
Skolens vision/fokusområder.
Skolen har en vision med tre fokusområder, som er uddybet på
hjemmesiden:(1) Elevernes trivsel, engagement, ansvar og respekt (2) Faglighed – alle udfordres optimalt (3) Engagerede
og kompetente medarbejdere.
Skolens principper
Beskriver den overordnede ramme for en række af skolens aktiviteter.
Nyhedsbreve fra ledelsen.
Udsendes med jævne mellemrum til alle via forældreintra
Nyhedsbreve og årsrapporter fra bestyrelsen.
Udsendes til alle via forældreintra
Dagsorden og referater
Dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder er offentligt tilgængelige på hjemmesiden.

God fornøjelse på Campusskolen. Du er velkommen til at kontakte Bestyrelsen med ros, ris, input og spørgsmål.
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Der er stadig brug for os
Selvom vores børn nu går på overbygningsskole, har de stadig brug for vores støtte –
nogle mere end andre.
Derfor er forventningerne til os som forældre
på Campusskolen, at vi gør, hvad vi kan for
at sikre det bedst mulige grundlag for vores
barns såvel som de andre børns trivsel og læring.
Her kan du se, hvordan vi sammen kan bakke
op om skolegangen, hvor du kan engagere
dig, og hvor du kan finde flere oplysninger.
Mvh
Skolebestyrelsen

Som forældre på Campusskolen:


Støtter vi vores barn i at være undervisningsparat
(udhvilet, det rigtige i tasken, lavet lektier, morgenmad og frokost).



Bakker vi op om skolens sociale mål og hjælper
vores barn med at udvikle sine sociale evner.



Holder vi os orienteret på Forældreintra



Deltager vi i forældremøder, skole-hjemsamtaler og
klassearrangementer.



Snakker vi med vores barn om, hvordan det går,
og hvad han/hun har lært.



Samarbejder vi om løsning af barnets eller klassens
problemer.



Spørger vi læreren ved tvivl eller uenighed.



Taler vi positivt om skolen foran børnene
og bakker op om skolens tiltag.

Her kan du få indflydelse

NB! I pdf’en kan du
følge de grønne links
for at læse mere.

Trivselsråd.
Hver klasse vælger et trivselsråd, som står for at arrangere
fællesaktiviteter for klassen og / eller forældrene - Selvfølgelig
med støtte fra de andre forældre.
Kontaktforældre.
Hver klasse vælger 2 kontaktforældre, som er bestyrelsens
sparringspartnere. De inviteres til 2 årlige møder, hvor der
drøftes aktuelle emner. Desuden bliver de spurgt til råds ved
relevante temaer.
Bestyrelsen.
Hvis du vil have direkte indflydelse på rammerne for dit barns
skolegang, skal du melde dig til bestyrelsen. Bestyrelsen sætter rammerne for skolens arbejde og har tilsyn med skolens
virksomhed. Der er 7 forældrevalgte, som er på valg hvert andet år.

Skolens skriftlige kommunikation
Forældreintra
Det meste af den daglige kommunikation om skolen, klassen
og barnets trivsel og læring foregår på Forældreintra
Gerelle informationer ligger på hjemmesiden
Info til kommende forældre og elever
Findes på skolens hjemmeside under ”info til kommende
elever”.

