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Vigersted Skole



2

Til alle forældre på Vigersted Skole
Vigersted Skole ønsker at skabe de bedste 

betingelser for jeres barns/børns skolegang. De 

bedste betingelser opnås ved fælles ansvar og 

engagement fra både skole, børn og forældre.

Vi har en vision, som skal hjælpe os til, at der er 

trivsel for alle og optimal læring for den enkelte.

Hvordan kan du som forælder være med til at styrke dit 

barns trivsel og læring?

Det handler denne lille pjece om.

God læselyst!
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Klar til undervisning?
Det bedste udgangspunkt for at børn kan lære er, at de

4 har spist morgenmad

4 møder friske, udhvilede og til tiden

4 har madpakke med til hele skoledagen

4 har lavet alle lektierne

4 har pakket skoletasken med de nødvendige bøger, idrætstøj, penalhus osv.

4 er forberedt på ændringer publiceret på ugeplanen på elevintra

4 har tøj på til årstidens behov
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Dit skolevalg – dit barns hverdag!
Små ører hører mere, end du tror, og dit barn ”arver” dine 

holdninger…

Vigersted Skole er dit barns arbejdsplads. Derfor er det vigtigt at

• tale pænt om Vigersted Skole, de ansatte og de øvrige børn

• have respekt for alle

• kommunikere med skolens voksne om forhold i hjemmet,   

 som har betydning for dit barns skoledag (fx. skilsmisse, sygdom)

• kigge løbende på ugeplan, forældreintra og tabulex (SFO)

• huske at melde, hvis dit barn har fravær (brug linket til 

 e-protokol på mellemtrinnet og i overbygningen)

• barnet først møder på skolen 10 minutter før skolestart med   

 mindre, man er tilmeldt morgen SFO

• undlade at forstyrre dit barn med sms/opringning i skole/SFO-ti-

den.
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Ren og rar skole 
Mange mennesker samlet på ét sted kan give anledning til højere smitterisiko og

dermed øge mængden af sygdom. Derfor er det vigtigt for dit barn at have lært

• almindelig hygiejne ved toiletbesøg

• at gå i bad efter idræt

• at holde orden i klassen og rydde op efter sig selv

• at holde orden i garderoben

• at passe på andres ting

• at kende til og følge Vigersted Skoles ordensregler gældende for hver enkelt afdeling 
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Klasseforældreråd

Du vil sikkert i løbet af dit barns skolegang møde sætningen ”alle de 

andre må”. Det er dog ikke altid rigtigt. Hvert år skal klassens foræl-

dre drøfte aldersrelaterede problemstillinger til bl.a.

• fødselsdage / fester

• mobiltelefoner / billeder

• alkohol / rygning

• sociale medier / færdsel på internettet

I hver klasse er der et klasseforældreråd. Klasserådets opgaver er 

bl.a. at medvirke til at 

• lave dagsorden til forældremøder

• lave sociale arrangementer

• modtage nye i klassen og hermed sikre, at

 alle nye forældre er velinformerede.

• bestyre evt. klassekasse

Det styrker klassens trivsel!
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Trivsel styrker læring
Ved at bakke op om jeres barns skolegang, viser I som forældre respekt 

for skolens og barnets arbejde. Det gør I bl.a. ved at 

• vise interesse for jeres barns skoledag og lektier

• prioritere at komme til forældremøder 

• deltage aktivt i de sociale arrangementer og minimum sikre, at jeres  

 barn kan deltage – fx følges med en anden familie

Er der ting, I er utilfredse med, skal kontakten være direkte til skolen 

og ikke gennem børnene. 

Har I spørgsmål til jeres barns hverdag i skolen, så send en mail via 

forældreintra til kontaktlæreren eller faglæreren.
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Sikker skolevej og trygge rammer har høj prioritet på 

Vigersted skole. Derfor er det vigtigt at respektere og 

overholde regler og henstillinger om færdsel og trafik

på og ved skolens område. 

Lyt til skolepatruljen, de passer på dig!

Husk cykelhjelm og lygter!

Med venlig hilsen
skolebestyrelsen, skolens medarbejdere og ledelse

Husk, at dit barn
bør have en

børneulykkesforsikring 
med

tandskadedækning.


