Sådan opfører vi os på Th. Langs

Skolens værdigrundlag
Th. Langs Skole er en fri grundskole med tilhørende 10. klasse, børnehaveklasse samt egen SFO.
Th. Langs Skoles menneskesyn er baseret på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Den enkelte elev skal
støttes i at forstå sig selv som en del af en større helhed, og dermed i både at opnå tro på egne muligheder
og i at udvikle forståelse for andre kulturer, for medbestemmelse og medansvar og for rettigheder og
pligter.
Skolens værdigrundlag er baseret på et læringssyn, der har det mål at fremme elevernes faglige dygtighed,
færdigheder og selvstændige tænkning gennem et alsidigt og varieret tilbud af arbejdsmetoder og
udtryksformer, hvorigennem eleverne sikres lyst til at lære og fordybe sig.
Th. Langs Skoles undervisningssyn afspejles gennem en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte
elevs forudsætninger og giver mulighed for fordybelse og faglig udfordring.
Undervisningen er endvidere baseret på en dannelseskultur, hvor eleverne udfordres kropsligt og æstetisk,
således at fantasi, kreativitet og skabende virksomhed bliver vigtige elementer i elevernes læreprocesser.
Huskeregler:
Du skal være over for andre, som du selv ønsker, at de skal være over for dig.
Husk du er altid repræsentant for skolen.

Ud over klassens regler, har vi på skolen nogle få ting, der skal huskes på:
1. Du må ikke kaste ting ud af vinduerne.
2. Alkohol må ikke medbringes og indtages – dette gælder også på lejrskoler og ture.
3. Skolen er røgfri, hvilket betyder, at du ikke må ryge på skolen - dette gælder også på lejrskoler og
ture. Hvis du må ryge for dine forældre, skal du have en rygetilladelse med i forbindelse med
lejrskoler.
4. Energidrikke må ikke medbringes – dette gælder også på lejrskoler og ture.
5. Du skal opføre dig ordentligt på de sociale medier. F.eks. må du ikke live-streame eller up-loade
billeder eller andre film eller tage billeder af andre uden tilladelse fra de involverede.
6. Du må ikke kopiere andres opgaver eller dele deraf.

Hvis det skulle ske, at du ”glemmer” ovenstående – 1-3, tager ledelsen en samtale med dig og dine
forældre. Der kan blive tale om bortvisning.
Hvis det skulle ske, at du ”glemmer” ovenstående – 4 -6, tager lærerne en samtale med dig og dine
forældre samt evt. med ledelsen.
Ved gentagne overtrædelser af vores huskeregler, kan du bortvises helt fra skolen.

