Hvad, vi forventer af dig!
På vores skole er der plads til alle, og retten til at være forskellig kan kun trives, hvis alle skolens elever og
kursister lever op til de forventninger, som vi har til dig og dine klassekammerater.

Vi forestiller os selvfølgelig, at du:


Møder op og møder til tiden. Intet varmer din lærers hjerte mere end at komme ind i klassen og
konstatere, at du og alle dine klassekammerater sidder klar til endnu en god time. Selvfølgelig kan du
også blive syg, men som udgangspunkt er der mødepligt, og for stort fravær medfører alvorlige
sanktioner.



Afleverer dine skriftlige opgaver til tiden. Vi forsøger at koordinere de skriftlige opgaver, så du
ikke overbebyrdes i perioder. Til gengæld skal du aflevere til tiden. Punktlige afleveringer, og din lærer
er glad. Manglende afleveringer, og din lærer er ikke blot trist, men du får også skriftligt fravær på linje
med fysisk fravær, ligesom du mister kostbar læring.



Har de bøger og det materiale med, som skal bruges i timerne. Det er bestemt en trist sag, når
relevante bøger smides ind på fjerneste hylde i stedet for i din skoletaske. Men inden bøgerne havner
der, skal du lige have forberedt dig. Lektier er jo ikke blot et ord, men noget, som kræver en daglig
indsats af dig.



Deltager aktivt i undervisningen og i gruppearbejde mm.. Når du møder forberedt op til
timerne, er det bare med at markere og bidrage til undervisningen. Nogle er mere generte end andre,
men jo længere tid du sidder tavst på din plads, des mere indgroet bliver du i den rolle, og det bliver
svært at bryde med denne. Så selv om du er genert, skal du forsøge at give dig til kende i
undervisningen. Husk på; ingen lærer farer frem med bål og brand, hvis du kommer til at sige noget
forkert.



Medvirker til et godt undervisningsklima. Alle skal have udbytte af undervisningen, og mange har
svært ved at koncentrere sig, hvis der er uro og larm i klasselokalet. Så vis hensyn og gem støjen til
pauserne. Vær i det hele taget en god kammerat, og en garant for en god klassestemning, hvor alle
trives.



Kun bruger din computer og mobiltelefon arbejdsrelateret i timerne. Derfor må vennerne
vente på dine Facebook-beskeder eller Sms’er, til ringeklokken signalerer pause.



Rydder op efter dig selv, og efter andre, når du bliver bedt pænt om det af en lærer. For så
vil de næste, der skal bruge lokalet, smile kækt over det opryddede lokale. Og du sætter stole op og
trækker gardinet fra efter sidste time, så skolens rengøringspatrulje skånes for unødigt arbejde og
fysisk nedslidning som konsekvens.
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