INDSKOLING MED FOKUS PÅ TRIVSEL

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 sit 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

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 i god tid. Indskrivning på
ventelisten foregår via hjemmesiden: www.roskildeprivaterealskole.dk.
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SFOasen

- TID TIL LEG

Vi tilbyder SFO for elever i 0.-3. klasse og har plads til 88 børn. SFOasen er et frirum for børnene,
hvor de før og efter skole kan lege i et nært og omsorgsfuldt miljø. Vi er fem medarbejdere, som
sikrer at børnenes tid i SFOasen fyldes med en blanding af aktiviteter og tid til ro. Vi spiller blandt
andet bold i hallen, leger på legepladsen, spiller spil eller går en tur i Folkeparken.

Åbningstider

Kontakt

Morgen: kl. 7.00-8.00
Eftermiddag: kl. 12.45-17.00

Mette Jacoby Knudsen
Indskolingskoordinator og SFO-leder
31 26 31 34
mette@rprroskilde.dk

Ferie: kl. 7.00-17.00
5

PÆDAGOGIK
Med udgangspunkt i Roskilde private Realskoles læringsgrundlag (ses på hjemmesiden). Ser vi
det som den vigtigste opgave i SFOasen at støtte børnene i deres udvikling, give dem omsorg og
guide dem til at blive dannede mennesker, med respekt for andre kulturer, værdier og fællesskaber.
Aktiviteter
Vi arbejder løbende med pædagogisk udvikling i forhold til børnene, institutionen, aktiviteterne
og personalet. Vi holder et ugentligt møde om børnenes trivsel, leg, læring, relationer og vores
aktiviteter. Vi bestræber os på, at tilbuddene i SFOasen er så afvekslende som muligt, og at der
er aktiviteter for enhver smag.
Legetid
Vi mener, at leg og kreativ, social og fysisk udfoldelse er lig med velvære og sundhed. Samtidig
har vi den holdning, at SFO-tid er børnenes fritid. Derfor forsøger vi at skabe en balance mellem
tilbud og aktiviteter på den ene side og fred og ro til at lege på den anden.
Vi hjælper hinanden
Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor tryghed, hjælp til selvhjælp og hjælpsomhed
er i fokus. Vi mener, det vigtigt at klæde børnene på til et liv med rummelighed og forståelse for
andre mennesker. Gennem Vygotskijs tanke om zonen for nærmeste udvikling støtter vi børnene, hvor de er, og udfordrer dem i deres kunnen, når vi vurderer, at de er rustet til det.
Pædagogisk arbejde i klasserne
Alle 0.-3. klasser har en pædagog tilknyttet, som en eftermiddag om ugen arbejder målrettet
med at styrke klassens trivsel og fællesskab. Klassepædagogen deltager desuden i undervisningen sammen med klassens lærer en dag om ugen. Således får lærer og pædagog et flerfagligt
perspektiv på den enkelte elev.

VÆRD AT VIDE
Koloni
Den første uge i sommerferien tager de kommende 3. klasseeleverne på koloni med SFO’en i
fire dage. Det er for at forberede eleverne på de kommende års lejrskoler samt for at styrke
fællesskabet i klassen.
Opstart i maj
De kommende børnehaveklasseelever kan begynde i SFOasen allerede i maj og dermed få en
blødere overgang til at begynde i skole.
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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

