Adfærd – Kontakt – Trivsel
Skolen prioriterer trivselsarbejdet højt.
Hovedindsatsen sker i klasserne, rækker det ikke har skolen 2 AKT vejledere, der har
det som én af deres arbejdsopgaver at supplere klasseindsatsen.
AKT- vejleder Helle Yde (22314385) og Karin Villadsen (30616846) har i årets løb kontakt med mange børn, forældre og lærere, der hjælpes videre i en vanskelig situation.
De kan også kontaktes via skolens kontor: 99 173350

Af og pålæsning af børn
Af og pålæsning af børn skal foregå fra parkeringspladsen ved hallen.
Parkeringspladsen ved skolen er forbeholdt personalet.
Bøger og penalhusets indhold
Taskebøger forsynes med navn, klasse og pakkes ind i holdbart materiale. Hjemmet
sørger for blyanter, viskelæder, lineal, lommeregner, tegnetrekant og passer. Bortkommet eller ødelagt materiale, herunder bøger skal erstattes.
Chromebooks
Eleverne låner fra 3.kl. en chromebook (pc) af skolen. Den skal bruges undervisningen
og skal derfor dagligt medbringes opladet. Den må gerne bruges i fritiden, men kræver internet .
Det er hjemmets opgave at hjælpe barnet med at passe på det lånte.
Elevråd
Skolen her et elevråd.
Det udgøres af repræsentanter fra 3.-6. klasse. Elevrådet konstituerer sig med en
formand, næstformand og sekretær. Elevrådet mødes 1 gang om måneden. Ane h.
Holmer kontaktlærer for elevrådet.
Facebook
Nors skole har en facebook side, hvor der kan ses fotos fra skolens dagligdag. Kommunikationen mellem skole og hjem foregår i øvrigt på Skoleintra eller ved personlig
kontakt.
Forsikring
Thisted kommune har elevulykkesforsikring. Der dækkes kun skader, som er forvoldt
af skolens ansatte, dvs. skader der kan henføres til manglende opsyn eller instruktion
af eleverne.
Brille-, tøj- og tandskader opstået i forbindelse med børnenes leg og i idrætstimerne
vil typisk kun være dækket via en privat ulykkesforsikring.

Forældrebesøg
Forældrene er altid velkomne til morgensang. Besøg i klasserne sker efter forudgående aftale med lærerne eller skolens ledelse. Klasserne inviterer til deltagelse i skolehverdagen, når det passer ind i klassernes program. Forældre er velkomne i forbindelse med anderledes dage. Information herom kommer på forældreintra.
Fotografering
Eleverne fotograferes hver andet år (efterår lige årstal) Der er ingen købetvang.
Afregning sker direkte til fotofirmaet.
Fravær
Ved sygdom og andet fravær skal hjemmet give klasselæreren besked via forældre
intra. Dette skal ske på forhånd – dvs. ved sygdom skal det være om morgenen på
samme måde, som vi voksne skal melde os syge på vores arbejdsplads, hvis vi er det.
Ved længerevarende sygdom skal skolen kontaktes så tidligt som muligt, så der er
mulighed for at iværksætte sygeundervisning i hjemme eller på hospitalet.
Fri udenfor skoleferierne
Klasselæreren kan give fri i enkelte timer og én enkelt dag. Derudover kan frihed kun
gives af skolens leder. Feriefravær udenfor skoleferierne børn være undtagelsen. Der
skal vurderes i hvert enkelt tilfælde, om det kan lade sig gøre at give ekstraordinært
fri. Praksis med hensyn til lektier: Læs mindst én bog og fyld ”hullerne” ud efter hjemkomst.
Fodtøj
For at opnå et godt indemiljø skifter alle sko ved indgangen og benytter indefodtøj.
Udefodtøj bæres op til klasserne. Udenfor alm. skoletid gælder dette ikke.
Glemte ting og sager
Der glemmes mange ting på skolen. Husk navn i tøj og fodtøj.
Vi gemmer glemte sager, men rydder ud til jul og til sommerferien. Kontakt pedellen
eller kontoret, hvis du har brug for hjælp.
Idræt
Der kræves omklædning til idrætstøj. Der bades efter undervisningen.
Fritagelse for idræt eller bad kan se efter skriftlig anmodning med begrundelse, dog
højest en uge ad gangen. Strækker fritagelsen sig udover 4 uger, kan der kræves en
lægeattest. Menstruation er ikke gyldig grund til fritagelse.
Ipad
Fra 0. til 2. klasse udleveres der ipads til undervisningsbrug. Det er eleven og forældrenes ansvar, at ipad’en er fuldt opladet og klar til brug i skole hver dag. Der udleveres en folder om betingelserne.

IT regler på skolen
Der er ingen filtre på skolens udstyr, og det er ikke tilladt at sætte forældreblokeringer
på det udleverede udstyr, så det påvirker brugen i skoletiden.
Vi går ud fra devisen om, ”at alt skal kunne tåle dagens lys”. Vi voksne har et ansvar for
at lære vores børn, hvad der er rigtig og forkert, så de selv kan tænke - også i situationer hvor betingelserne er anderledes.
Der undervises ligeledes i net-etik.
Køreselsberettigelse
For at være kørselsberettiget – at få betalt buskørsel til og fra skole – skal afstanden
være større end:
0.-3. klasse – 2,5 km
4.-6. klasse – 6,0 km
Kontakt kontoret for de specifikke regler.
Elever, der kommer til skade, f.eks. brækker benet, kan, hvis det er nødvendigt få gratis kørsel, kontakt kontoret.
Legetøj
Legetøj, der kan være til fare for barnet selv eller andre, hører ikke hjemme på skolen.
Rulleskøjter, skateboards og løbehjul parkeres i cykelskuret. Der skal benyttes sikkerhedsudstyr.
Har man legetøj med i skole, er det på eget ansvar.
Lejrskole og hytteture
Der gennemføres hytteture på 2., 4. og 6. årgang med én overnatning.
Lus
Konstateres der lus, skal behandling iværksættes. Barnet må først komme i skole, når
første behandling er iværksat.
Mobiltelefoner
Skolens ordensregler siger, at mobiltelefoner skal være slukkede og ligge i skoletasken
i skoletiden. Har eleven brug for kontakt hjem, eller hjemmet har brug for kontakt til
barnet kan det foregå via kontorets telefon.
Mobning og trivsel
Alle børnenes voksne har lod og andel i at markere overfor børnene, at vedvarende
drilleri og chikane (=mobning) ikke hører hjemme på vores skole. Vi griber ind med de
midler vi har, når vi bliver bekendt med, at det finder sted. Vi har en lille og overskuelig skole, hvor mobning ikke blomstrer og vi arbejder alle på, at det fortsat skal være
sådan. Skolen har formuleret en mobningspolitik.

Morgensang
På dage med normalt skoleskema mødes alle børn og voksne til fælles morgensang i
salen fra kl. 8.15. Vi synger gennem året et bredt repertoire, og klasserne er med til at
vælge og præsentere sangene. Er der fælles beskeder eller optræden, har vi også tid
til det. Forældre er meget velkomne.
Skolemad
Hver mandag og torsdag er der mulighed for at bestille mad via GOMADPAK. Se
hjemmesiden.
Skolepatruljen
Patruljen står ved hovedindgangen gennem cykelparkeringen fra 10. min før skoletid
og når de fleste af eleverne får fri om eftermiddagen. Gående og cyklende henvises
derfor til at benytte denne vej. Skolepatruljen består af de ældste elever.
Skolepsykologisk bistand
Skolen betjenes af skolepsykolog Morten Fonseca. Han kan kontaktes direkte på 9917
2057 eller via skolens kontor.
Slik og sodavand
Slik og sodavand hører kun til på skolen i forbindelse med særlige lejligheder, der typisk aftales for hele klassen.
SSP
SSP betyder samarbejde mellem skole-forvaltningen og politiet. Helle Yde er kontaktperson. Hun arbejder med forebyggende og opfølgende tiltag vedr. SSP på skolen.
Supplerende undervisning
Har dit barn brug for noget ekstra eller har dit barn særlig behov for at trives og lære
noget i skolen, har vi et stort beredskab, der kan hjælpe. Første skridt er en kontakt til
personalet eller til skolens ledelse, så vi kan tage stilling til om, og hvordan vi kan
hjælpe.
Sygdom i skolen
Skolen vil kontakte hjemmet ved sygdom opstået på skolen. Er der brug for akut besøg i lægehuset, sørger vi for det. I enkelte tilfælde, hvor eleven beder om en hovedpinepille, vil vi udlevere den, hvis vi synes, at det er hensigtsmæssigt. Vi noterer navn
og dato.
Tilskadekomst
Kommer en elev til skade i skoletiden sørger skolens personale for at hjælpe eleven.
Kræver det besøg hos læge eller tandlæge, sørger skolen for, at eleven kommer til lægehuset i Nors eller tandklinikken på Østre skole. Hjemmet kontaktes altid.

Tilsyn med eleverne – gårdvagt
Eleverne må møde på skolen 10 min. før undervisningens start. Der er tilsyn fra 7.50
og til eleverne slutter deres sidste skoletime. Er der behov for pasning, kan der ske
indmeldelse i SFO. Der er to voksne ude i det store frikvarter midt på dagen. De bærer
gule veste, så de kan ses.
Vinterkørsel med bus
I tilfælde af, at der før skolegangen begynder indgår meddelelse om, at vejene er vanskeligt passable eller lukkede, vil meddelelse om aflysning af buskørsel bliver givet på
skolens hjemmeside. Følg også meldingen på radio midt-vest kl. 6.30. I tvivlstilfælde
kan busselskabet kontaktes. Kig på skolens hjemmeside for information. Skolen vil
altid være åben og der vil om muligt blive gennemført undervisning eller anden aktivitet. Det pointeres, at det altid er forældrenes ansvar og afgørelse, om det er forsvarligt at sende eleven afsted.

