Praktiske oplysninger

faglighed - tryghed omsorg - ingen mobning

Skolen åbner hver dag kl. 7.30, og der tilbydes pasning af de yngre elever indtil
undervisningen begynder kl. 8.15. Der er SFO for eleverne fra børnehaveklassen til og
med 3. klasse. SFO‘en åbner hver dag efter skoletid og er åben fra mandag til torsdag
til kl. 17.00 og om fredagen til kl. 15.30.
Skolepenge og SFO-betaling opkræves i 11 rater med betaling fra august til og med
juni. Der gives søskenderabat på skolepengebetalingen for 2. og 3. barn på 50%.
Indmeldelsesgebyr udgør en måneds skolepenge.
Skolen ligger centralt i hjertet af Roskilde med kort gåafstand til bus, tog og gågade.
Vil du vide mere, er du meget velkommen til at ringe på tlf. 46 35 86 12
til skoleleder Lone Mayntzhusen eller besøge vores hjemmeside: www.rps.dk
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• at give eleverne de bedste muligheder
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• at give eleverne medansvar for
overskuelige mål i undervisningen.
• at sikre det bedst mulige samarbejde
mellem skole og hjem om det enkelte
barns skolegang og pasning.
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faglighed - tryghed omsorg - ingen mobning
Historien om Roskilde Private Skole
Roskilde Private Skole blev grundlagt i 1968 af Adventistkirken,
som er en protestantisk frikirke.
Skolen er beliggende i et roligt villakvarter nær ved bus og tog.
Vi lægger vægt på et kristent livssyn, som danner grundlag for,
hvordan elever og lærere omgås hinanden.

Skolen tilbyder undervisning fra 0. til og med
9. klasse. I 9. klasse afsluttes undervisningen
med Folkeskolens Obligatoriske Prøver.
Vi har samlæste klasser, hvor der tilstræbes
en klassekvotient på 18-20 elever.

Vi ønsker at skabe et trygt miljø for børnene, og det er vigtigt for os,
at børnene lærer at respektere hinandens forskelligheder.

Den lave klassekvotient giver lærerne
bedre mulighed for at tilgodese en
individuel undervisning.

Vi accepterer ikke dårligt sprog eller mobning, og vi lægger vægt på
en god og venlig omgangstone elever og lærere imellem.

I undervisningen lægger vi vægt på:
•

Et højt fagligt niveau

•

Tid til den enkelte elev

•

Undervisningsdifferentiering

•

Rum for kreativitet

•

Solide IT-færdigheder
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Telefon: 46 35 86 12
E-mail: rps@rps.dk
Web: www.rps.dk
Skoleleder
Lone Mayntzhusen

produktzion.dk

Dronning Soﬁes Vej 42
4000 Roskilde

