Kære elever og forældre
Velkommen til Rønne Privatskole.
Med denne velkomstfolder ønsker vi, at give jer et indblik i Rønne
Privatskoles forventninger og værdier.
Vi forventer, at jeres barn møder op undervisningsparat hver dag. Det
betyder udhvilet, mæt og åben for nye ting. I kan så forvente, at vi
leverer en undervisning baseret på vores værdigrundlag (se det fulde
værdigrundlag på vores hjemmeside), som blandt andet bygger på
faglighed, dannelse, kreativitet og trivsel. Skolen skal være et sted med
en kultur, hvor nysgerrig, tillid og åbenhed hersker.
Vi starter alle dagene 8.10 og slutter senest 14.40. Børnehaveklassen
slutter alle dagene 13.05, hvor SFO’en åbner. SFO’en har også åbent
fra 6.30 om morgenen.
Vi har et spor fra 0.-5. klasse, to spor fra 6.-9. klasse samt vores
internationale 10. klasse. I alt cirka 345 elever.
Vi er en skole fra 1888 med en stærk faglig kultur - fuld af liv, trivsel,
kreativitet og udvikling.
VELKOMMEN HOS OS!

Kontoret har åbent
Mandag: 7.45 – 16.00
Tirsdag: 7.45 – 14.30
Onsdag: 7.45 – 13.00
Torsdag: 7.45 – 14.30
Fredag: 7.45 – 14.00
Telefon: 56 95 07 90
E-mail: kontor@roenneprivatskole.dk
Hjemmeside: www.roenneprivatskole.dk

Skolehjem samarbejde: Vi afholder to skole-hjem samtaler om året og
vægter den gode dialog og kommunikation højt.
Skolens traditioner: Skolen har mange traditioner såsom Luciaoptog,
Skolernes Motionsdag og en klippe-klistre-dag. I de sidste par år er nye
traditioner opstået og nogle er ændret/afskaffet. I vil løbende blive
informeret om, hvornår disse finder sted.
Skolepenge: Det koster p.t. 1570 kr. i 11 måneder og vi giver
søskenderabat på 25 % for det andet barn og 50 % for de følgende.
Skolevenner: Alle elever har fået tildelt en skoleven. På trivselsdagen
og andre dage, er man sammen med sin skoleven
Skoleintra: Vi bruger meget skoleintra – faktisk forventes det, at både
personale og forældre tjekker beskeder hver anden dag på hverdage.
Ud over skoleintra, findes også mange informationer på vores
hjemmeside og på vores Facebookside.
Sygemelding: Ved sygdom og alt andet fravær skal skolen informeres.
Dette foregår via Intra til klasselæreren.
Trivsel: Det er en grundforudsætning, at man trives for at kunne
modtage læring og være aktivt deltagende. Derfor vægter vi trivslen og
den gensidige respekt højt – både i klassemiljøet og på hele skolen.
Skolen har en trivselsdag årligt og der arbejdes målrettet med trivsel i
klassens time.
Tysk/fransk: Vi tilbyder både tysk eller fransk som 2. sprog fra 6.
klasse.

Anderledes uger: På Rønne Privatskole omlægges undervisningen flere
gange om året for at skabe rum til fordybelse. I dette skoleår kan
eleverne se frem til to fordybelsesuger, en emneuge og en projektuge.
Indholdet aftales med de enkelte faglærere, således at alle fag
tilgodeses og der lægges op til tværfaglighed og kreativitet.
BAT/buskort: Forældre skal selv bestille og betale for buskort. Skolen
giver kun et mindre beløb til transport.
Computer: Elever fra 6.-10. klasse på Rønne Privatskole skal hver dag
medbringe sin egen computer. Det er op til eleven selv, at sørge for at
den ikke skal opdateres midt i en time og at den er ladet op inden
undervisningen starter. Vi vil være behjælpelige med at installere
diverse programmer. Eleverne fra 0.-5. klasse kan benytte computere i
vores computerrum eller benytte vores iPad-sæt.
Ferie: Ved ekstraordinær ferie kan klasselæreren tillade op til 2 ekstra
feriedage. Hvis eleven skal holde fri længere, skal ledelsen informeres
og godkende.
Forældreråd: Ved årets første forældremøde vælges klassens
forældreråd. Vi håber på, at der er mindst fire forældre, der har lyst til
at varetage denne rolle med at hjælpe til ved sociale arrangementer
mv.
Frikvarterer: Elever fra 0.- 6. klasse har udeordning i både 10-pausen
og i spisepausen. Dette er for at mindske slitage i klasserne og for at
eleverne får både frisk luft og bevægelse i løbet af dagen. Eleverne fra
7.-10. klasse må gerne forlade skolen (7.klasse dog kun efter
efterårsferien).
Fripladstilskud: Man kan søge fripladstilskud til reduktion af
skolepenge og betaling af SFO. Det gør man via skolen til
Fordelingssekretariatet (staten). Skolen lægger så 100 % oveni, hvad
man kan få fra fordelingssekretariatet (minus søskendemoderation).

Frugtordning: Skolen har en frugtordning, så alle elever kan gratis
hente et stykke frugt i 10-frikvarteret.
Fødselsdage: Man må gerne uddele slik/kage. Hvis man uddeler
invitationer i klassen, så inviterer man enten alle eller alle
drenge/piger.
Hjemmebesøg: I løbet af efteråret kommer klasselæreren og
matematiklæreren på hjemmebesøg hos hver enkelt elev i 1. og
6.klasse. Besøget varer ca. 45 minutter.
Klassekassen: Da hytteture og lejrskole slags skal medfinansieres af
forældrene, er der i alle klasser en klassekasse.
Lejrskole og hytteture: På Rønne Privatskole tager alle klasser på en 2dages hyttetur hvert år – undtaget er 5.klasse og 9.klasse, hvor man i
stedet tager på lejrskole og udlandsrejse. Disse ture er naturligvis også
forældrefinansieret, men der vil blive forskellige muligheder for at
tjene penge til udlandsrejserne.
Månedsbrev: Klasselærerne på Rønne Privatskole sender hver måned
et månedsbrev ud via Intra. Her informeres om stort og småt, bl.a. om
fremtidige arrangementer, skole-hjem samtaler, faglig opdatering mv.
Skoleleder sender også et månedsbrev ud.
Morgensamling: I dette skoleår har alle skolens klasser klassens time,
som hver 14. dag vil blive anvendt til morgensamling. Her mødes alle
elever og synger et par sange, oplever andre elever optræde og
modtager information fra skolelederen.
På tur: Vi håber meget på at kunne tage på mange ture ud af huset.
Når vi cykler, SKAL alle elever have cykelhjelm på.
SFO: Vi har SFO fra 0.-4. klasse. Den har åbent både før og efter
skoledagen. Den er obligatorisk fra 0.-2. klasse, da vi vægter
fællesskabet meget højt. Den koster 1220 kr. pr måned.

