FAGLIGHED I FOKUS

MELLEMTRIN OG UDSKOLING

OM SKOLEN OG VORES VÆRDIER
Om skolen
Roskilde private Realskole rummer 350 elever, som undervises i et trygt og
anerkendende miljø. Vi prioriterer først og fremmest elevernes trivsel og
dernæst faglighed i undervisningen. Det gør vi, fordi vi mener, at et godt
skolemiljø er afgørende for elevernes udbytte af undervisningen. Det er
de boglige fag, vi vægter højest, men altid med den enkelte elevs behov i
centrum.

Trivsel
Børn, der trives godt socialt, er bedre rustet til at udnytte deres faglige
potentiale fuldt ud. Her tager vi hånd om elevernes trivsel ved at skabe et
trygt og anerkendende læringsmiljø med klare regler. Opstår der mistrivsel
for nogen af vores elever, tager vi os af det med det samme. Det er nemlig
vigtigt for os, at alle har det godt.

Høj faglighed
Vores mål er at forberede eleverne til en efterfølgende uddannelse med
gode faglige kompetencer samt respekt og forståelse for andre mennesker.
For at sikre et højt fagligt niveau gør vi en forebyggende indsats allerede i
børnehaveklassen, så alle elever får den rette støtte til at udvikle sig fuldt
ud. Gennem skoletiden fortsætter vi med at støtte og udfordre eleverne
fagligt, så de hele tiden udvikler sig.

Sammenhold
Her oplever eleverne et nært og trygt miljø, hvor alle kender alle, og hvor
vi gør en indsats for at styrke sammenholdet på tværs af klasserne og i de
enkelte klasser. Børnehaveklassen kan se frem til at få en venskabsklasse
fra mellemtrinnet. Alle elever får dermed en ”storebror” eller ”storesøster”,
der gerne vil hjælpe med små store eller små udfordringer i skoletiden. Det
bidrager til, at man som elev føler sig tryg og genkendt i skolegården.
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”

Fantastisk skole. Engagerede
lærere og synlig ledelse, der kender elevernes individuelle behov
og oprigtigt viser interesse i
eleverne – også på det personlige plan. Høj faglighed og ro i
undervisningen.
Anne, forælder

LÆRINGSSYN
Alle elever skal opleve en tryg og sammenhængende hverdag, da vi mener, at det er en forudsætning for, at læring kan finde sted. Elever udnytter deres potentiale bedst muligt, når de trives i gode
sociale relationer, og når de udfordres i et trygt og anerkendende undervisningsmiljø. Undervisningen tilpasses den enkelte elevs faglige niveau og dermed de potentialer eleven besidder. Alle elever
ses og anerkendes for den, de er, og det de kan.
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PRAKTISKE INFORMATIONER
Roskilde private Realskole ligger centralt i Roskilde midtby. Her underviser 24 dygtige lærere til 		
hverdag de ca. 350 elever, som går på skolen.

VI TILBYDER
-

Et trygt skolemiljø
Maks. 22 elever i klassen
Én klasse fra 0.-4. klasse
To klasser fra 5.-9. klasse
Én 10. klasse
SFO for 0.-3. klasse
Klare regler
Bogligt orienteret undervisning
Bemandet lektiecafé hver dag

LEJRSKOLE
Som et led i børnenes læring og klassens fællesskab tager vi på lejrskole flere gange i løbet af
skoletiden.
3. klasse: Sjælland (tre dage)
5. klasse: Sjælland (tre dage)
7. klasse: Danmark (fem dage)
9. klasse: europæisk storby (fem dage)
10. klasse: Berlin (fire dage)
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”

Det er en lille skole, hvilket
giver eleverne en tryg hverdag
med meget nærhed. Vi har især
bemærket, at der er en god
disciplin, hvor eleverne lærer,
at de i vid udstrækning selv er
ansvarlige for deres læring.
Jesper, forælder

PRISER
Skolegang
Pris pr. måned i 12 måneder fra 0. til 8. klasse: 1.520 kr.
Pris pr. måned i 11 måneder i 9. og 10. klasse: 1.640 kr.
SFO
Pris pr. måned i 11 måneder: 1.749 kr.

SKRIV DIT BARN PÅ VENTELISTEN
For at sikre dit barn en plads bør du skrive dit barn op på ventelisten – jo tidligere, desto bedre.
Indskrivning på ventelisten via hjemmesiden: www.roskildeprivaterealskole.dk.
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DET SIGER ELEVERNE
OM KLASSEKULTUREN

”

Her tør jeg godt række hånden op og sige
noget forkert, for der er ikke nogen, der griner,
hvis det er forkert. De respekterer bare en.
Ida, 9. klasse

OM UDVIKLING

”

Lærerne hjælper dig individuelt. Vi fejrer,
når man rykker sig fagligt. Her er man god, hvis
man har rykket sig siden sidst. Man vel hellere
fejre den elev, der har rykket sig en karakter op,
end en, der står stille.
Sara, 9. klasse

OM MOBILFRI SKOLETID

”

Det gør, at vi snakker sammen eller spiller
kort sammen i klassen, og det er megahyggeligt. Vi har et rigtig godt fællesskab.
Noah, 9. klasse
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”

Det er en god skole,
når man gerne vil have,
at der er tid til en
Anders, 10. klasse

VI TILBYDER OGSÅ 10. KLASSE
Føler du dig ikke helt parat til at begynde på en ungdomsuddannelse, så tag 10. klasse på Roskilde
private Realskole. Med maks. 16 elever i klassen er der mulighed for at tilrettelægge undervisningen efter dit behov. Her bliver du set og hørt, og du kan udfolde dit faglige og personlige potentiale
i et trygt miljø. Vi hjælper dig blandt andet med at få større selvtillid, gode arbejdsvaner og udvikle
dig fagligt, så du bliver klar til en efterfølgende uddannelse.

HER FÅR DU
• Maks. 16 elever i klassen
• Tæt på Roskilde Station
• Introtur til Berlin
• Vejledning i uddannelsesvalg

•
•
•
•

Højt fagligt niveau
Engagerede lærere
Afsluttende gallafest
Godt fællesskab
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KONTAKT
Roskilde private Realskole
Dronning Magrethes Vej 6
4000 Roskilde
31500000
rpr@rprroskilde.dk
Skriv eller ring til os, hvis du har nogen spørgsmål. Vi glæder os til at høre fra dig!

Besøg vores hjemmeside for mere information: www.roskildeprivaterealskole.dk

