
 

  

SAMARBEJDSAFTALE 
Team 10                                                                            

Holbæk Private Realskoles 10. Klasse tilbud 

Gældende fra og med 01. august i Skoleåret 2022/2023 

Et godt samarbejde, kendetegnes ved en tydelig aftale, hvor begge parter er meget bevidste 
om, hvilke forventninger, der er fundamentet for samarbejdet. Her er oplistet en række 
forventninger vi stiller til dig og dine forældre, samt en række forventninger du og dine 
forældre kan stille til os. Hvis du og dine forældre kan anerkende aftalepunkterne og er 
parat til at løfte jeres del af aftalen, skriver du og dine forældre under til sidst i dette 
dokument.  

Navn:_________________________________________ 



Vi forventer: 

Vores uomgængelige forventninger til dig 

1. Du møder til tiden, er altid velforberedt og 

afleverer alle skriftlige opgaver til tiden. Du 

har en positiv og imødekommende attitude 

over for lærerne og retter dig altid efter 

deres anvisninger og deltager koncentreret, 

målrettet, aktivt, arbejdsomt og seriøst i al 

undervisning, med en positiv og ansvars-

bevidst indstilling. Du optræder ikke forstyr-

rende og du har altid de nødvendige ting 

med til undervisningen. 

2. Du og dine forældre er indstillet på, at du 

forpligtiger dig til at deltage i alle interne 

prøver, alle FP-10-eksaminer og termins-

prøver, da dette er en faglig kerneværdi i 

Team 10 på Holbæk Private Realskole. 

3. Du er ærlig og oprigtig og er indstillet på at 

deltage positivt i fællesskabet og du tager 

aktivt ansvar for at skabe et godt og trygt 

socialt klima i klassen. Du er venlig, positiv 

åben og inkluderende over for alle dine 

kammerater, benytter et sobert og venligt 

sprog og anvender i det hele taget altid en 

god tone over for alle klassekammerater, 

lærere og alt andet personale på skolen! 

4. Såfremt du helt undtagelsesvist en dag 

skulle være forhindret i at forberede dig til 

et fag, så meddeler du dette til faglæreren 

på forhånd, og aftaler med læreren hvornår 

du kan have lektierne færdige. Det er 

primært dit eget ansvar, at forberede dig 

hensigtsmæssigt. 

5. Du optræder loyalt over for skolen og 

anerkender alle skolens autoriteter og 

retter altid ind efter dem. Du efterlever 

altid personalets anvisninger og læser, 

accepterer og indordner dig Team 10´s 

ordensreglement & elevpolitik og alle 

skolens retningslinjer og ordensregler i 

øvrigt, samt passer duksepligten.  

6. Du forpligtiger dig til at deltage i alle ture, 

lejrskoler, udflugter, julemarked, 

juleafslutning i kirken og i øvrigt alle 

planlagte aktiviteter på skolen. 

7. Du bruger ikke narkotiske eller euforise-

rende stoffer. Du ryger ikke på skolen og 

drikker ikke energidrik eller alkohol i 

skoletiden. (Skolen kan bede dig om en ”drug test”, 

såfremt der er mistanke om stofmisbrug! Ønsker du 

ikke at blive testet, kan det medføre 
samarbejdsmæssige konsekvenser.)                                                                                                                   

8. Dine forældre sygemelder dig ved sygdom i 

E-Protokol. Du meddeler selv klasselederen, 

hvis du er forhindret i at møde til tiden. Du 

eller dine forældre anmoder Klasselederen 

om fri i særlige tilfælde. Du har i øvrigt så 

lavt fravær som muligt og intet ulovligt 

fravær. Du kan ikke få fri til fritidsjob og  

skal så vidt muligt søge at undgå læge og 

tandlægeaftaler og andre gøremål i 

undervisningstiden. 

9. Du optræder aldrig truende eller voldeligt. 

Du bagtaler, nedgør, krænker, forulemper 

eller omtaler aldrig en klassekammerat, 

medarbejder eller lærer fornærmende eller 

ulovligt - (f.eks. jfr. straffelovens §244, §267, §266, §266a 

§266b – volds, injurie & ærekrænkelse, trussels og racisme-

paragrafferne) - hverken skriftligt eller 

mundtligt. Du bryder på ingen måde i øvrigt 

straffeloven.  

10. Du er ansvarsbevidst og passer godt på 

afdelingen, skolen og deres inventar.  

11. Dine forældre bidrager og medvirker til, at 

hjælpe dig med at efterleve de ovenstående 

forventninger og er i øvrigt indforståede 

med Team 10´s retningslinjer, regler & 

koncept. 

12. Du og dine forældre er indforstået med, at 

det kan have samarbejdsmæssige 

konsekvenser, såfremt du misligholder 

samarbejdsaftalen. 

 



Vi tilbyder til gengæld: 

Du kan forvente følgende af os: 

1. Et læringsmiljø hvor vi vægter tryghed højt. 

Et erfarent og fast lærerteam omkring Team 

10, med fokus på tydelig klasseledelse og en 

synlig og tilgængelig Klasseleder. Vi arbejder i 

fællesskab med at udvikle dig personligt, 

socialt, fagligt og mentalt for at gøre dig 

moden og klar til at du med succes kan 

indtage din ungdomsuddannelse. 

 

2. To lærere i alle matematiklektioner, to lærere 

i halvdelen af engelsklektionerne og to lærere 

i 2 ud af de i alt 6 lektioner i dansk.                           

Alle lærerne er uddannede faglærere. 

 

3. Et fagligt dygtigt, engageret, velforberedt og 

positivt lærerteam, der altid er parat til at 

udfordre dig med FP-10-undervisning på et 

højt fagligt niveau. 

 

4. En vifte af markant anderledes fag som: 

”Kreation”, ”PersonligPower”, ”Sport & 

Friluft”, ”Filosofi” og ”Projektfag”, som er 

medvirkende til, at du har muligheden for et 

anderledes og spændende skoleår. 

 

5. To ugentlige klasselederlektioner med 

briefing fra Klasselederen på elev- & 

forældreintra. Mulighed for samtaler med 

personlig vejledning/coaching, hvis du 

behøver og ønsker det. 

 

6. Et klassemiljø hvor tillid, nærhed, teamspirit, 

fællesskab, anerkendelse og personligt ansvar 

er kerneværdier og hvor vejen dertil er ved vi 

udviser gensidig respekt, tolerance og tager 

socialt ansvar over for hinanden. 

 

7. Et skoletilbud hvor vi sætter rammerne, men 

hvor det er dit eget primære ansvar at søge 

at fylde dem ud. 

 

8. Et skoletilbud, hvor vi lægger vægt på at 

skoledagen ikke bliver alt for lang, med 

udgangspunkt i, at kvalitet er bedre end 

kvantitet. 

 

9. En Intro- & Teambuildingstur, hvor vi støber 

fundamentet for teamet, bl.a. igennem 

mange anderledes og spændende aktiviteter 

med fokus på at skabe fællesskab og styrke 

sammenhængskraften i teamet. 

 

10. En udenlandstur med en række forskellige 

fællesskabsoplevelser af kulturel, historisk og 

samfundsmæssig art. 

 

11. En stor, dejlig, indbydende og rummelig Team 

10-Afdeling helt for os selv, med masser af 

lys, plads og højt til loftet.                                                

Her råder vi over et stort, dejligt og åbent 

møbleret hygge- & arbejdsrum, vores helt 

eget tekøkken, en mikrobølgeovn, toastrister, 

elkoger, køleskab, kopper, bestik & servise, 

mv.                                                                               

Vi har et primært klasselokale på 67 km2, et 

gruppeklasselokale på 27 km2, hver med en 

elektroniske tavle, autoaircondition, tre 

indbydende toiletter og din Klasseleders- & 

Afdelingsleders kontor, hvor du altid er 

velkommen. 

 

12. Samtalekultur hvor vi bl.a. arbejder med en 

fast ”Målsætningssamtale” og en fast ”Vel-

Ombord-Samtale”. Hvis der er behov tilbyder 

vi også ”Trivselssamtaler” og ”Coaching-

samtaler”. Derudover er du altid velkommen 

til at ”booke” et møde med din Klasseleder & 

Afdelingsleder. 

_____________________________________ 

 

 

  



UNDERSKRIFT: 

Dato: 

Holbæk Private Realskole den: 

________________________________________ 

 

Elev: 

Fulde navn:_______________________________ 

Underskrift: 

________________________________________ 

 

Far: 

Fulde navn:_______________________________ 

Underskrift: 

________________________________________ 

 

 

Mor: 

Fulde navn:_______________________________ 

Underskrift: 

________________________________________ 

 

Bemyndiget værge: 

Fulde navn:_______________________________ 

Underskrift: 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

UNDERSKRIFT: 

Dato: 

Holbæk Private Realskole den: 

________________________________________ 

 

På Holbæk Private Realskoles vegne: 

Titel: Afdelingsleder  

Fulde navn: Jesper Toftebo Brønnum 

 

Underskrift: 

________________________________________ 

 

Skolens stempel: 

 


