Forældresamarbejde
Rudehøj Efterskoles forældresamarbejde er delt op i formelle og mere uformelle dele.
Vi forventer, at I som forældre har tillid til os som hjem og som skole, og at I bakker os op i samarbejdet
omkring jeres barn. Det er os, der er de nære voksne og vil gøre det bedst mulige for jeres barn.
Det er vigtigt at støtte og opmuntre jeres barn i alle de gode oplevelser, men også i de udfordringer der
vil komme i løbet af et år på efterskole. Vi forventer naturligvis et samarbejde med jer forældre, og
indbyder jer til en åben og konstruktiv dialog.

Elevoptagelsessamtale: Samarbejdet starter ved elevsamtalen forud for optagelse på Rudehøj,
hvor vi fremlægger, hvem vi er som skole, vores værdier og hvad vi ønsker for og med vores elever. Det
er her både skole, elever og forældre danner indtryk af hinanden, og hvor alle parter har mulighed for at
spørge ind til interesser, færdigheder og udfordringer. Det er altid vigtigt for os som skole at være bedst
muligt orienteret om den familiære baggrund (fx skilsmisse, dødsfald eller andet) som har en større
betydning for eleven.

Familiegruppelærerordning: Fra første skoledag er eleven og forældre tilknyttet en
familiegruppelærer, der er det faste bindeled til hjemmet, bl.a. via Viggo eller telefonsamtaler. Det er
familiegruppelærerens opgave at have et særligt øje på eleven og yde omsorg for elevens personlige og
sociale trivsel på Rudehøj. Der vil i introforløbet arbejdes med elevens skolehistorie og herfra sat mål og
forventninger til skoleåret på Rudehøj. Familiegruppelæreren vil lytte til udfordringer, hjælpe ved
konflikter, gribe aktivt ind med støtte og samtaler hvis eleven mistrives eller kommer i konflikt med
skolens regler eller andre elever. Forældrene bliver ringet op af familiegruppelæreren efter ca. 2-3 uger
for en kort rapportering om den første tids forløb set fra vores side. Skoleåret vil også inden for de sidste
14 dage blive ”ringet af” med et kort opkald og beskrivelse fra vores side. Det er altid muligt for
forældre at kontakte familiegruppelæreren via Viggo, og bede om en opringning eller svar via Viggo.

Opstartsdag: Tjek-ind med familiegruppelæreren. En tillidsfuld introsnak mellem forældre, elev og
familielærer om de eventuelle særlige forhold der måtte være og kort men vigtigt tjek op på
medbringslistens indhold. Her skal der afleveres evt. medicin til familiegruppelæreren, da eleverne ikke
må have det på deres værelser.

Statussamtaler: To gange årligt (november og januar) inviteres forældre og elever til samtale med
lærerne om undervisningen; standpunkt, arbejdsindsats, fremtidige indsatsområder og
uddannelsesparathedsvurdering. Vi taler også om trivsel og fokusområder i det sociale liv. Samtalen i
november er med relevante faglærere. Ved samtalen i januar er der også mulighed for at booke en
samtale med uu-vejledere Alexander Eriksen og Helene Jørgensen. Hvis ikke det er muligt at møde op
her på efterskolen, vil vi meget gerne afvikle samtalen via Zoom, Face-time eller andet.

Forældrearrangementer:









9. august: Opstartsdagen, kl. 13-17.30
uge 35 el 36: Opringning fra familiegruppelæreren
29. oktober Spil Dansk Café 19.30-21
5. november, Statussamtaler, kl. 15-19, Faglig samtale
18. december, Julekoncert, fredag kl. 15.00-16.30
25. januar, Statussamtaler, mulighed for samtale med alle faglærere samt
uu-vejleder. kl. 17-20
Deadline for optagelse DK, fredag d. 29. januar, uddannelsesplan
Musicalforestillinger, fredag d. 26. marts og lørdag d. 27. marts.
Vend!

Forældresamarbejde




Forårscafé/Nye elevers aften, fredag d. 7. maj
Skoleåret ringes/skrives af indenfor de sidste 14 dage: familiegruppelæreren
26. Juni, lørdag, Dimission, kl. 11-15

Forældrebreve: Der vil fra ledelsen og lærere i passende intervaller blive sendt
forældreorienteringer ud via Viggo. Det forventes, og det er vigtigt, at I som forældre holder jer
orienteret, da der kommer væsentlige informationer til jer.

Sygdom: Hvis eleven er syg, skal til læge eller tandlæge, er det vigtigt at ringe besked til
familielæreren via Viggo eller skolens kontor eller vagttelefonen. (8780 0606) Med mindre det er akut
sygdom, bør det tilstræbes, at tandlæge og lægebesøg ligges i forbindelse med forlængede weekender.
Se beskrivelsen i husordenen hvis en elev ligger syg på efterskolen.

Weekend: Hvis eleven skal besøge en anden elev i weekenden, skal begge forældre ringe besked til
kontoret eller vagttelefonen og meddele, at det er ok. Generelt kan eleverne først komme tilbage på
Rudehøj fra kl. 19.00, når de har været hjemme på weekend. De skal være på skolen senest kl. 22. Hvis
en elev ikke kommer tilbage til skolen grundet sygdom eller andet, er det vigtigt, at I ringer besked til
vagttelefonen (8780 0606).

Vend!

