KILDESKOLENS VÆRDIGRUNDLAG

Vi ønsker at Kildeskolen skal være en rummelig skole, hvor der er plads til elever,
som ønsker at være her for at forbedre deres kundskaber og færdigheder.
Vi mener at alle forældre og elever har ret til deres egne politiske overbevisninger og
religiøse tro. Vores skole er hverken politisk eller religiøs. Vi koncentrerer os
udelukkende om at skabe et miljø, hvor der dyrkes faglig sikkerhed, samarbejdsevne,
selvrespekt og respekt for andre.
Vi mener at hver elev har ret til at opnå kundskaber og færdigheder i eget tempo.
Mennesker er forskellige og det er deres indlæringshastighed også. Den hurtige elev
må ikke bremses og den langsomme skal havde den tid, det tager.
Vi mener at indlæring bedst foregår i et udfordrende, respektfuldt og anerkendende
miljø. Derfor er én af skolens vigtigste opgaver at udfordre enhver elev optimalt –
både socialt og fagligt – med behørig hensyntagen til hver elevs formåen. Er
udfordringerne for store, taber eleven. Er udfordringerne for små, taber eleven også.
Vi mener at indlæring både skal omfatte individuel fordybelse og fælles aktiviteter.
Den rette balance sikrer fortsat indlæringsglæde.
Vi mener at rammerne for indlæring skal være kendte og lette at forstå. Vores
ordensregler skal skabe et miljø af tryghed og sikkerhed for alle.
Vi ønsker at vores elever oplever, at uddannelse ikke blot er en nødvendighed, men
tillige en glædelig aktivitet, som bidrager til et arbejdsomt, kreativt og dynamisk liv.
Vi ønsker at give vores elever en grunduddannelse, som åbner dørene for videre
uddannelse.
Vi ønsker at give vores elever en grunduddannelse, der hjælper dem til at deltage i og
tage ansvar for vort demokratiske samfund – som individer og som del af
fællesskabet.
Med ovenstående som værdigrundlag finder vi, at det er vigtigt, at vore elever kender
og kan klare de forhindringer, som ethvert studie indebærer. Derfor uddanner vi
eleverne i en brugbar og effektiv studiemetode, som i sin enkle form er beskrevet i
bogen Lær at Lære skrevet af forfatteren L. Ron Hubbard.

HVAD VI FORVENTER AF FORÆLDRENE

Barnets skolegang bygger på et samarbejde mellem elev, lærere og forældre. Når
samarbejdet fungerer, kan vi sikre, at barnet får en spændende skolegang med gode
faglige resultater.
Men hvordan skal forældrene tage del i samarbejdet?

Som forældre skal I sørge for
• at hjælpe barnet med at være klar til dagens arbejde, det vil sige at barnet har
sovet nok, spist nærende morgenmad og møder til tiden
• at barnet har sund og tilstrækkelig mad med i skole, så barnet har energi
gennem hele skoledagen
• at barnet har sine arbejdsredskaber (blyanter, kuglepenne, linealer,
regnemaskine og lignende) med i skole og at der er ordbøger i hjemmet
• at barnet har idrætstøj med i skole, og at barnet har tøj med, som passer til
årstiden og dagens aktiviteter
• at støtte barnets hjemmearbejde og barnets studie i lektiecaféen
• at informere klasselæreren eller skolelederen, hvis barnet ikke trives på skolen
eller hvis barnet ikke oplever gode faglige fremskridt
• at informere skolelederen, hvis hændelser i barnets liv forventes at forstyrre
barnets skolegang
• at informere skolen i tilfælde af barnets fravær
• at deltage i klassens to årlige forældremøder og to årlige
forældrekonsultationer
• at barnet deltager i klassens ture, lejrture og studieture
• at betale skolepenge til tiden hver måned

Vi ønsker også, at I
• deltager i skolens to årlige arbejdsweekender
• deltager i skolens to årlige arrangementer, sommerfest og julefest
• deltager i den årlige generalforsamling

Endelig håber vi, at I sørger for
• at hjælpe barnet med at finde og deltage i sportslige aktiviteter
• at hjælpe barnet med at finde og deltage i kreative aktiviteter
• at hjælpe barnet til at deltage i hjemmets aktiviteter, så barnet oplever at dets
bidrag til familien virkelig betyder noget

KILDESKOLENS BETALINGSREGLER

Skolepenge betales i alle årets 12 måneder. Første måned er august og sidste måned
er juli. Skolepengene inkluderer licensbetaling på 75,- kr. for skolens rettighed til at
anvende L. Ron Hubbards studiemetode.
Skolepengene dækker hæfter til undervisningsbrug samt entré til sportsfaciliteter.
Skolepengene dækker ikke lejrskoleophold, leje af badetøj, skøjter etc.
Der skal erstattes for bortkomne eller ødelagte bøger og for hærværk på skolens
inventar og ejendom.
Skolens økonomi bygger på, at skolepengene indbetales forud senest d. 3. i måneden.
Der kan betales kontant på skolens kontor, gennem PBS eller ved bankoverførsel.
Kildeskolens konto er: Reg. nr. 8117, konto nr.: 3283016
Ved undladelse af betaling af skolepenge vil forældrene få en skriftlig påmindelse om
det forfaldne beløb. Hvis betalingen ikke foretages i 3 måneder, vil barnet efter
forudgående varsel blive hjemsendt, indtil den fulde gæld er indfriet. Hvis forældrene
gentagne gange overskrider betalingsreglerne, vil skolens ledelse tage stilling til, om
barnet fortsat kan være elev på Kildeskolen. Hvis der skyldes for mere end 1 måned,
er opkrævningsgebyret 100 kr.
Der er mulighed for et mindre fripladstilskud årligt, hvis forældrenes indkomst
berettiger til det. Hvert år før sommerferien udsendes ansøgningsskemaer. Fristen for
ansøgning er 1. september samme år.
Ved indmelding på Kildeskolen betales et gebyr på 1200,- kr. Beløbet refunderes
ikke ved udmeldelse eller afgang fra skolen. Endvidere betales et depositum på
1300,- kr., som er sikkerhed for skolepenge og materialer, der ikke leveres tilbage til
skolen. Den resterende del af depositum refunderes ved udmeldelse eller afgang fra
skolen – dog uden renter.
Hvert år i august måned opkræves 400,- kr. til bogpenge. Beløbet dækker bøger og
andre undervisningsmaterialer, som eleverne skal bruge det kommende skoleår.
Beløbet refunderes ikke ved udmeldelse eller afgang fra skolen.
Hvert år anmodes forældrene om at betale et beløb til Støtteforeningen. Det er
300,- kr. for par og 150,- for enlige. Beløbet betales kun 1 gang årligt uanset antallet
af børn fra familien. Beløbet dækker materialer til reparation af skolen, anskaffelse af
legeudstyr i gården etc.

Ved indmelding betales:
Indmeldelsesgebyr
Depositum
Skolepenge 1 måned forud
Bogpenge årligt
Årligt medlemskab af Støtteforening

1200,- kr.
1300,- kr.
1300,- kr.
400,-kr.
300,-/150,- kr.

SFO og Klub koster 750,- kr. om måneden, som betales 11 måneder om året.
I skolesommerferien holder SFO og Klub åbent de første 4 uger af juli måned.
Tilmelding til hver af de 4 ugers aktiviteter foregår per 1/6, og der betales 500,- kr.
for hver uge eller 100 kr. for hver dag, eleven er tilmeldt. Tilmeldingen er bindende.
Skolen yder søskenderabat på forældrebetalingen: 1. barn 1300,- kr., 2. barn 1050,kr., 3. barn 800,- kr. og 4. barn 550,- kr.
Skolen yder søskenderabat på betalingen til SFO og Klub: 1. barn 750,- kr., 2. barn
625,- kr., 3. barn 500,- kr. og 4. barn 375,- kr.
Ved udmeldelse fra skolen, undtaget egentlig skoleafslutning efter 9. klasse, er
opsigelsesfristen 30 dage.

