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Velkommen som forældre på Rødding Fri Fag– og Efterskole!
VEDTÆGTER:
Enhver fri kostskole i Danmark skal have et sæt vedtægter. Vedtægterne
skal indeholde et formål, som beskriver skolens holdninger og værdier. Du
finder skolens vedtægter på www.rødding.dk
FORMÅL:
Skolens formål er at drive skole indenfor rammerne af gældende regler
om frie skoler. Skolen tilbyder et samlet særlig undervisningstilbud. Målet
er at give eleven med særlige læringsforudsætninger et skoleophold som
de fagligt og menneskeligt kan få udbytte af.
VÆRDIGRUNDLAG:
Skolens undervisning og samvær skal sigte på at fremme elevens personlige udvikling.
Den personlige udvikling fremmer vi ved at skabe
oplevelser som giver stof til eftertanke og refleksion
udfordringer som kræver initiativ, mod og ansvarsfølelse
samtale, diskussioner, opgaver om tolerance og accept af forskellighed.
Vi lægger vægt på at eleverne udvikler evne og vilje til at deltage i det sociale liv. Vi vil hjælpe dem med at skabe overblik og tage konsekvenser af
egne valg og handlinger.
Skolegangen kræver den enkeltes personlige engagement, og dette giver
øvelse i at håndtere demokrati i hverdagen.
Rødding Fri Fag- og Efterskole er en lille Fri Fag- og Efterskole for unge,
som har brug for et ekstra sving på vejen til at modnes og blive voksne.
Elever på Rødding Fri Fag- og Efterskole har det til fælles, at de alle i et eller andet omfang, har modtaget særlig støtte under deres tid i folkeskolen, og alle har de særlige behov for vejledning og guidning for, at de kan
modnes og lære at tage selvstændigt hånd om eget voksenliv.
Det er Rødding Fri Fag- og Efterskoles fornemste mål at støtte den unge
gennem den frigørelsesproces. Det kan være en stor udfordring for en
teenager, at skulle blive klogere på sig selv. Klogere på, hvem man er, og
klogere på, hvor man skal have ekstra hjælp til at blive endnu dygtigere.
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FORÆLDRESAMARBEJDE:
Det kan være svært at aflevere sit barn på en Fag- og Efterskole. Den unge er i færd med at frigøre sig fra hjemmet….men forældrene befinder
sig også i en frigørelsesproces.
Skolen har klare forventninger til et forældresamarbejde. Det har vi, fordi
samarbejdet er afgørende vigtigt for jeres søns/datters samlede udbytte
af opholdet. Vi har det unge menneske til låns. Vi ved, hvilke pædagogiske udfordringer, der gælder i omgangen med unge. I forældre til gengæld, kender jeres unge menneske bedre end vi gør. Vi skal skabe et trygt
skolemiljø, hvor de unge i fred og ro kan fordybe sig i egen personlig udvikling.
Forældre kan forvente, at skolen anerkendende:
•
Støtter jeres barn i at blive selvstændig og robust, såvel fysisk som
psykisk.
•
Støtter jeres barn i at tage ansvar for sig selv, og til selv at mestre sin
dagligdag.
•
Udfordrer jeres barn til at lykkes med at udvikle sig;. Det sker gennem pligtig deltagelse i alle skolens aktiviteter, også morgenmotion.
•
Handler og svarer på enhver henvendelse fra forældre, der måtte
komme .
•
Forbeholde sig ret til at vurdere, om der skal handles her og nu, eller kontakt til forældre kan afvente, at medarbejder får tid.
Skolen forventer, at forældre:
•
Indgår i et tæt samarbejde med skolen om at gøre den unge selvstændig.
•
Har tillid til skolens pædagogiske arbejde med at støtte og hjælpe
jeres barn i den videre udvikling.
•
Udviser tålmodighed.
•
Erkender at alting, altid kan anskues fra flere sider.
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STRUKTUR FOR SAMARBEJDE PÅ EFTERSKOLEN:
August:
Skolestart/velkomst
Kontaktlærere har den første samtale med elev og
forældre om elevens behov. Forventningsafstemning
mellem kontaktlærer og forældre.
November:

Forældredag. Skole/hjem samtaler. Primært fokus på
elevens trivsel og uddannelsesplaner. Bedsteforældre
og søskende har mulighed for at se skolen i hyggeligt
samvær. Fælles nyhedsorientering.

1. marts

Frist for uddannelsesplaner på optagelse.dk.

Marts:

Statusrapport udsendes.

Juni:

Skoleafslutning.

STRUKTUR FOR SAMARBEJDE PÅ FAGSKOLEN:
August:
Skolestart / velkomst.
Forstander orienterer om tiltag i det første modul
af skoleåret. Kontaktlærer præsenteres.
Oktober:

Efter aftale afvikles 12 ugers opfølgningsmøde for
1. års STU elever.

November:

Adventsarrangement: forældremøde m. orientering
om undervisning, tiltag/aktiviteter - og hyggeligt
samvær.

Marts:

Efter aftale afvikles opfølgende møder for STU
elever. 1., 2. og 3. år.

April:

Mødet omhandler status på elevens skoleophold og
fremtid. Henvender sig til elev, forældre, sagsbehandler og UU-vejleder.

Juni:

Skoleafslutning
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KOMMUNIKATION MELLEM SKOLE OG HJEM
Vil foregå skriftligt via ViGGO, der er vores intranet og/eller telefonisk,. Vi
anbefaler at I holder jer opdateret på vores hjemmeside rødding.dk.
PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Ca. en måned før skolestart modtager eleven et velkomstbrev fra skolen
indeholdende:
• Pakkeliste
• En elevkalender, der viser årets særlige emner, datoer for studieture, ferie- og friperioder, undervisning i weekends m.m.
• Godt at vide for elever
• Godt at vide for forældre
GODT AT VIDE FOR ELEVER:
Skolen har et regelsæt gældende for elever. Som forælder bør du orientere dig her. Der kan forekomme tilretninger undervejs i skoleåret. Den
kaldes ’Godt at vide for elever’.
FRITAGELSE:
Al fritagelse skal ske gennem forstander. Der gives kun fri til enkeltstående timer/dage.
HVERDAGEN PÅ EFTERSKOLEN:
07.30
Godmorgen
08.00
Morgenmad
08.20
Samling, Motion + Bad
09.30
Undervisning
10.45
Formiddagskaffe + pause
11.00
Undervisning
12.30
Middagsmad
13.00
TPV (kontaktlærertid)
14.30
Undervisning
16.15
Eftermiddagskaffe
18.30
Aftensmad
18.50
Fri til valgfrie emner/fritidsaktiviteter
20.30
Aftenkaffe
22.00
Godnat
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HVERDAGEN PÅ FAGSKOLEN:
07.30
Godmorgen
08.00
Morgenmad
08.20
Samling, Motion + Bad
09.30
Undervisning
10.45
Formiddagskaffe + pause
11.00
Undervisning
12.30
Middagsmad
13.00
Hviletid i egen bolig (evt. kontaktlærertid)
14.30
Undervisning
16.15
Eftermiddagskaffe
18.30
Aftensmad
18.50
Fri til valgfrie emner/fritidsaktiviteter
20.30
Aftenkaffe
22.00
I egen bolig/godnat
FORSIKRING:
Skolen har en lovpligtig elevforsikring. Den dækker skade på eleven under skoleophold.
Vi anbefaler, at eleven har privat ansvars- og indboforsikring, da skolens
elevforsikring bl.a. ikke dækker ved tyveri og ej heller skade forvoldt af
eleven selv. Vi anbefaler, at eleven tegner en privat ulykkesforsikring, idet
forældrenes ulykkesforsikring ikke dækker efter det 18. år.
SYGDOM:
Ved sygdom får eleven besøg af en medarbejder. Medarbejderen orienterer sig om situationen og afgør, hvorvidt eleven evt. skal til læge. Hvis
det skønnes, at eleven er så dårlig, at denne må hjem at ligge syg, vil der
gå besked til hjemmet/forældre.
HJEMVÉ:
Det kan hænde, at eleven har hjemve en periode. Det er naturligt. Hjemve er mindst lige så svært for forældre, som for eleven. Skolen påtager sig
ansvaret for at tage hånd herom. Vær tålmodig og ”tæl til ti”. Tiden løser
mange ting. Det er vigtigt ikke at give efter,; at afbryde et skoleophold bidrager ikke til øget selvtillid.
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KOSTPOLITIK, MÅLTIDER OG KRÆSENHED:
Skolen har en formuleret kostpolitik. Der er mødepligt til hovedmåltider.
Vi accepterer, at der findes retter man ikke bryder sig så meget om, men
vi forventer respekt omkring måltidet og at der smages på maden.
FORÆLDRE TIL UNGE OVER 18 ÅR:
Formelt er den unge myndig, når denne er fyldt 18 år. Det betyder, at information fra skolen derfor kun tilgår eleven, hvis intet andet er aftalt.
Efter aftale med eleven kan al information fra skolen også tilgå forældre.
KONTAKTLÆRER FOR EFTERSKOLEN:
Alle elever på efterskolen har en kontaktlærer som er en af skolens lærere. Kontaktlæreren er kontaktperson til elevens bagland, herunder forældre, UU-vejleder og sagsbehandler m.fl. Den første skoledag har kontaktlæreren den første snak med forældre om elevens udfordringer, mål og
særlige behov. Den direkte kontakt mellem elev og kontaktlærer foregår
under TPV (tid på værelse) samt efter behov i hverdagen. Kontaktlæreren
har ansvar for udarbejdelse af statusrapport, uddannelsesplaner og UPV.
Kontaktlæreren har også ansvar for at udarbejde individuelle handlingsplaner og for at få evt. behov for vidtgående specialundervisning ført ud i
praksis.
VEJLEDNING FOR FAGSKOLEN:
Alle elever på fagskolen har en kontaktlærer, der vejleder og guider eleven gennem fagskoleopholdet.
Kontaktlærer for fagskoleelever på deres første år har al kontakten til eleven, herunder sørger for elevplaner, statusbeskrivelse og opfølgning til
bagland.
Kontaktlærer for elever på 2. eller 3. skoleår varetager den ugentlige, løbende kontakt til eleven, herunder er praktikansvarlig. Fagskoleelever på
2. og 3. år har desuden en uddannelsesansvarlig lærer (u-lærer). U-lærer
har ikke nogen fast ugentlig kontakt til eleven, men sørger for:
- ajourføring af elevens uddannelsesplan, herunder afdækning af elevens
kompetenceudvikling (status/kompetencebevis)
- vurdering af, om eleven kan profitere af et år mere på skolen
- kvalitetssikring i elevens udslusning fra skole til voksenliv
- kontakt til elevens bagland (kommune og familie)
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FRIGØRELSESPROCES:
Din søn/datter er i kraft af sit skoleophold på Rødding Fri Fag- og Efterskole i gang med en modningsperiode, hvori også indgår, at forholdet til
mor og far derhjemme vil ændres. Nogle kalder det,
” at navlesnoren klippes”. Det er en helt naturlig proces, og som forældre skal man tage det som et positivt tegn, at de unge øver sig i at finde
deres egne ben at stå på.
Det er en udfordrende proces at blive voksen, og mange ting kan her være svære for den unge, ligesom det kan være en kunst som forældre at se
til fra sidelinjen.
Men her må vi sige: ”hold ud…..” eller kontakt skolen, herunder elevens
kontaktlærer, hvis der er ting i elevens udvikling, vi skal være to parter
om at drøfte for derved bedst at kunne støtte den unge.
REGEL FOR MEDICINHÅNDTERING:
På en skole med mange unge mennesker vil der være nogle, som fast
indtager medicin som led i en behandling for en lidelse. Skolen har retningslinjer for opbevaring og indtag af elevers medicin. Formålet med
retningslinjerne er sikkerhed og sundhed for eleven selv og dennes elevkammerater
Efterskoleelever må ikke selv opbevare medicin, heller ikke håndkøbsmedicin f.eks. smertestillende. Undtaget er dog astmaspray og p-piller. Medicin udleveres til morgenmad, - og efter behov.
Fagskoleelever må, hvis de kan håndtere det, opbevare egen, personlig
medicin i deres lejlighed. Skolen støtter også gerne fagskoleeleven med
sit medicinindtag, hvis der er behov herfor. Opbevarer fagskoleeleven
medicin i egen bolig oplyser vi eleven om regler for forsvarlig opbevaring,
og at boligen skal være aflåst, når eleven forlader boligen.
Skolen fører medicin-logbog, idet vi ønsker at have styr på, hvilke elever,
der fast tager medicin. Derfor interviewes eleven herom ved sin ankomst
til skolen. Oplysninger, der lægges ind i logbogen handler om: Præparat,
dosering, funktion (middel mod hvilken lidelse).
Skolen ligger ikke inde med smertestillende medicin og skolens medarbejdere udleverer derfor ikke smertestillende medicin til eleven, med
mindre det er del i en behandling, og medicinen er registreret hos eleven
på dennes cpr. nr.
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Elevers medicin opbevares og udleveres fra spisestuen. Medicinen opbevares aflåst og i beholdere med tydelig navn og cpr. nr. på. Forældrene
har ansvaret for at pakke medicinen i doseringsæske, så skolen har system i udleveringen. Er der ikke doseringsæske noteres udlevering af medicin til elev på et særligt skema som dokumentation.
Kosttilskud og naturlægemidler henhører også under retningslinjer for
medicinhåndtering, idet disse kan påvirke den ordinerede medicin.

Side 10

Side 11

Helligdage og undervisningsfridage skoleåret 2020/2021:
Efterårsferie

09.10.20

- 18.10.20

Ankomst

Juleferie

18.12.20

- 03.01.21

Ankomst

Vinterferie

12.02.21

- 21.02.21

Ankomst

Påskeferie

31.04.21

- 05.04.21

Ankomst

St. Bededag

29.04.21

- 2.5.2021

Ankomst

Kristi Himmelfart

12.05.21

- 16.05.21

Ankomst

Pinse

21.05.21

- 24.05.21

Ankomst

Elevafrejse

26.06.21

Afrejse

18.10.20
kl. 19.00
03.01.21
kl. 19.00
21.02.21
kl. 19.00
05.04.21
kl. 19.00
02.05.21
kl. 19.00
16.05.21
kl. 19.00
24.05.21
kl. 19.00
Ca. kl. 12.00

For oversigten gælder:
altid fri kl. 14.30 op til ferier og skæve helligdage/hjemmeweekends
altid møde efter ferie/helligdage og hjemrejseweekender efter kl. 19.00.

Studieture FAGSKOLEN
Fælles tur
Fælles tur

02.09.20
18.05.21

- 04.09.20
- 21.05.21

Undervisningsdatoer
Skolernes dag
Forældredag

27.09.20
15.11.20

Hjemrejseweekends:
5/9-7/9, 9/10-18/10, 27/11 -30/11, 18/12-3/1,
12/2-21/2, 11/3-14/3, 31/3-5/4, 29/4-2/5, 12/516/5, 21/5-24/5
Undervisningslørdage og søndage med mødepligt:
27/9-20, 15/11-20, 6/2-21, 26/6-21
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