
Velkommen til INDSKOLINGEN på Bogense skole  
– info til forældre. 

 
 
 
 

 
Som supplement til vores forventningsaftaler har vi i indskolingen valgt at præcisere de praktiske forventninger ;-)  

Indesko-ordning: Eleverne skal stille deres udesko i garderoben. I vinterhalvåret er det en god 
 idé at medbringe indendørssko. Forældre bedes anvende blå 

Frikvarterer: 

overtræksfutter. 

Begge frikvarterer holdes udenfor på indskolingens legeområde. Regner det 

Mobiltelefoner: 

meget er det tilladt at være inde. 

Mobiltelefoner skal blive i tasken hele dagen eller indsamles af læreren om 
 morgenen og låses inde i et skab. Ved skoledagens afslutning udleveres de til 

Legetøj: 

eleverne. 

Må ikke bruges i skoledelen, da det forstyrrer undervisningen - medmindre 

Glemt idrætstøj: 

der er legetøjsdag. Derfor bliver det i tasken. 

Har eleven glemt idrætstøj skal der alligevel deltages i idrætstimerne. Skolen 
 har i begrænset omfang mulighed for at udlåne et håndklæde – dette tages 
 med hjem og vaskes og afleveres retur hurtigst muligt. Kan eleven ikke 
 deltage i idrætstimerne skal der gives skriftligt besked til de pågældende 

LUS: 

lærere. 

Opdages der lus i skoletiden kontaktes forældrene. Er eleven i behandling, 

Fodvorter: 

må eleven gerne komme i skole. 

Ved fodvorter benyttes egne badesandaler eller strømper. 

Fravær: Ved sygdom og enkeltstående fridage gives der besked til læreren i 
 kontaktbogen på forældreintra. Skal eleven have fri mere end to 

Farvel-zone: 

sammenhængende dage skal forældrene meddele det til skolens ledelse. 

Vi vil gerne bede om, at forældrene siger farvel til deres børn i 

Ugeplaner: 

garderobeområdet, da vi gerne vil styrke børnenes selvstændighed. 

Udgives én gang om ugen og kan findes på forældreintra! 

Skole-hjemsamtaler: Vi forventer at børnene deltager. 

Fødselsdage: Vi opfordrer til, at enten inviteres drenge og eller piger i den enkelte klasse. 
 Vi ved, at der er mange venskaber på tværs af klasserne og børnene gerne vil 
 invitere andre med, end dem fra egen klasse. Vi opfordrer til at disse  


