Popdateret pr. 04/08-2016

ELEVKONTRAKT FOR

„T E A M 1 0”

R E A L S K O L E N:

Det forventes, at eleven overholder nedenstående punkter. Sker der alvorlige og / eller vedvarende brud på et eller flere af punkterne kan
eleven suspenderes, eller samarbejdet med eleven kan ophøre efter indstilling fra klasselederen, og eleven bortvises i så fald!

Jeg accepterer følgende krav til mig:
1. Du møder altid til tiden, er velforberedt og velmotiveret og du deltager aktivt i
undervisningen med en positiv og ansvarsbevidst indstilling som udgangspunkt.
2. Du bruger ikke hash eller andre euforiserende ulovlige stoffer. Dette tolereres ikke!
(Skolen forbeholder sig ret til at ”drug-teste” dig, såfremt der er mistanke om stofmisbrug! Ønsker du ikke at få
foretaget denne test, ophører samarbejdet med dig og du bortvises!)

3. Såfremt du en dag skulle være forhindret i at forberede dig til et fag, så meddeler du
dette til faglæreren på forhånd, og aftaler med vedkommende hvornår du kan have
lektierne færdige. Det er primært dit eget ansvar, du forbereder dig hensigtsmæssigt.
4. Hvis du generelt har problemer med at overkomme lektiemængden, meddeler du det
naturligvis til faglæreren, eller snakker med mig (din klasseleder) om problematikken.
Så laver vi en aftale, der hjælper dig med at løse problemet.
5. Du er loyal overfor skolen, dens personale, læser, indordner dig og accepterer TEAM
10´s ordensreglement, og deltager i alle lejrskoler, ture, aktiviteter.
6. Du ringer til mig hvis du er syg, eller er blevet forhindret i at møde til tiden!
7. Du har så lav en fraværsprocent som mulig!
8. Du hver dag har de nødvendige ting med, så du kan passe dit skolearbejde på
en hensigtsmæssig måde.
9. Du aktivt er med til at skabe et godt socialt og trygt klima i klassen, bl.a. ved at
benytte en ordentlig omgangsform, sobert sprog og god tone, såvel overfor dine
klassekammerater, som overfor lærere og andet personale på skolen!
10. Du ALDRIG truer, er voldelig, beklikker, bagtaler, nedgør, tilsviner eller forulemper
eller omtaler en klassekammerat, medarbejder eller lærer negativt eller ulovligt (f.eks.
jfr. straffelovens § 244, § 267, § 266, § 266a §266b – volds, injurie & ærekrænkelse, trussels og
racismeparagrafferne), hverken skriftligt eller mundtligt, eller på nogen måde i øvrigt
bryder straffeloven. (Det kan være bortvisningsgrund, såfremt det forekommer!)

11. Du har generelt en seriøs og målrettet indstilling til at gå i 10. klasse på Realskolen!
12. Dine forældre bidrager og medvirker til, at hjælpe dig med at efterleve de ovenstående
forventninger og er i øvrigt indforståede med TEAM 10´s regler & koncept.
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