Kontrakt til nye elever på Al Quds Skole.

Elevens navn: ________________________________________________ er optaget
som elev på Al Quds Skole i skoleåret 20…../20……, hvor han/hun skal gå i
_____________________________.
Optagelsen er betinget af rettidig indbetaling af depositum samt underskrevet
skolekontrakt.

VILKÅR I ØVRIGT
For optagelsen gælder i øvrigt de vilkår, som er anført i nærværende skolekontrakt. Denne
skolekontrakt udarbejdes og underskrives i 2 eksemplarer, hvoraf forældre/værge
beholder det ene eksemplar, og det andet eksemplar opbevares på skolen.
Forældre/værge bekræfter ved deres underskrift tillige at have læst og accepteret skolens
værdigrundlag og indholdsplan, samt de på bagsiden gældende regler.

UNDERSKRIFTER
Dato: __________

Fader: ___________________________

Moder: ___________________________

Elevens underskrift: __________________________________________

Skolens underskrift: ___________________________________ Dato: __________

Skolekontrakt
-

Når en elev, sammen med hans/hendes forældre vælger Al Quds skole, vælger de
at følge de retningslinjer, der er for alle på skolen.

-

Der vælges solidarisk at følge de fag, der er på skemaet på Al Quds skole – de
samme fag, som alle skoler i Danmark er forpligtet til at undervise i.

-

Eleverne har pligt til at deltage positivt og aktivt i skolelivet, dette gælder som en
selvfølgelighed også for faglige og sociale ture samt for skolens lejrture.

-

På Al Quds skole er drenge og piger ligestillede i enhver henseende.

-

Skolen forbeholder sig ret til at offentliggøre billeder og videooptagelser af eleverne
i forbindelse med skolens aktiviteter.

-

Skulle der forekomme problemer, som skolen ser som ”meget problematiske”, vil
dette kunne medføre en indberetning til de sociale myndigheder.

-

Skolen vil dog, så vidt det er muligt, søge at afklare problemer gennem samarbejde
med eleven, forældre og lærer/skoleleder.

-

Som I kan forvente, at skolen gør opmærksom på eventuelle problematiske forhold
omkring eleven, forventer vi også, at I kontakter skolen ved særlige problemer.

-

Skolen søger at klare eventuelle uoverensstemmelser gennem dialog.

-

Vigtigt er det at slå fast, at der på Al Quds skole arbejdes ud fra et demokratisk
grundlag, hvilket blandt andet betyder, at der slås ned på agitation for fx
udemokratiske bevægelser og holdninger.

Misligholdelse af skolekontrakt
- Misligholdelse af skolekontrakt foreligger, såfremt eleven afbryder/udebliver fra skolen
uden grund, eller hvis eleven overtræder skolens regler, undlader at efterkomme skolens
påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skolen.
- Skønner ledelsen, at der foreligger grov eller gentagen misligholdelse, kan skolen med
omgående virkning bortvise eleven

Med vores underskrift på s. 1 accepterer vi ovennævnte regler og vilkår.

Vi ser frem til et godt og udbytterigt samarbejde.

