Inhold



sygmeldning



adresseskift



kørselsordning



Fritagelse fra undervisning



Almen kontakt til skolen
D e u t s c h e S c h u l e H a d e r sl e b e n



Klassens trivsel



Spørgsmål til undervisnin-

Ryes Møllevej 19
6100 Haderslev

gen
Telefon: 0045 74 52 47 46
Fax:
0045 74 53 27 12
E-Mail: info@dshadersleben.dk
Homepage: www@dshadersleben.dk

Hvem skal jeg spørge?
Kommunikationsveje i
skolen



Kontakt:

- ring til skolens kontor



Kontor

eller

- åbningstider kl. 07.45 - kl.13.00



sygmeldning:



- skriftlig sygemeldning senest på 3. sygedag



adresseskift

enkelte

- kun undtagelsesvis kontakter man



Skoleledelsen

- personlige samtaler efter aftale

skoleledelsen i første omgang,
-

elevernes kontaktpersoner er:
- klassenlæreren

Ny mailadresse eller telefonnummer:

- hurtigst muligt til kontoret

- telefontid : kl.9.00 - kl.14.30

- kontaktlæreren (Felix Fehlhaber)
- konfliktmægler (Felix Fehlhaber)

- Mail



Klasse-og faglærer



Spørgsmål vedr. kørsels-





ordning:

- personlige samtaler efter aftale

- Maria H. Harbo, skoleleder



den

- klasselæreren er kontakpersonen

eller


Klassens og
elevs trivsel:

Fritagelse fra undervisning:

- op til 3 dage ved klasselæreren
- ved mere end 3 dage, ved skoleledelsen

undervisningen:

- klasselæreren
- faglærerne

- korte vigtige beskeder mellem kl.8.00—kl.8.10

Grundlægende gælder:

- Telefontopkald bedst mellem kl.10.40 og kl. 11.05



- Telefon privat eller mail

Så snart der opstår nogen spørgsmål, kontakt da
venligst omgående den herfor ansvarlige person.



Almen kontakt skole - hjem

Jo hurtigere vi er informeret, desto hurtigere kan
der handles.

- lektiebog/kontaktbog
- forældrekonsultation, forældreaftener

OBS:
Efter aftale med de pågældende lærere er det
muligt at få undervisningsmateriale udleveret.
Der er ikke krav på dette til fraværsperioden.

- karakterbevis, tests,
- hjemmebesøg
- informationer på hjemmesiden
Ryes Møllevej 19
6100 Haderslev

D eut sc he Sc hule H ader s leben

Homepage

www.dshadersleben.dk

Telefon: 0045 74 52 47 46
Fax:
0045 74 53 27 12
E-Mail: info@dshadersleben.dk
Homepage: www@dshadersleben.dk

