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NØRRESKOV SKOLEN

NØRRESKOV-SKOLEN OPSTARTER
ALDERSINTEGRERET UNDERVISNING
I februar måned har Byrådet godkendt skolens ansøgning til at opstarte aldersintegreret undervisning
fra 1. august 2018. Det betyder,
at vi fra 1. august 2018 blander
vores elever på aldersblandede hold
mellem 0. og 2. årgang.
Vi har hentet inspiration til dette fra
særligt Bredagerskolen i Jelling og
Buskelundskolen i Silkeborg, som
har arbejdet efter sådanne modeller
i 15 - 20 år.
Vi er længe gået i gang med forberedelserne og glæder os til at sætte
arbejdet i gang efter sommerferien,
forbi vi har en forventning til, at
vi kan øge både den enkelte elevs
trivsel og læring.
Faghold
Vores fornemmeste opgave er at
gøre den enkelte elev så dygtig som
den kan blive. Nogle gange kan alm.
klasser være udfordret, fordi den
faglige spredning er stor, hvilket
hverken er til gavn for den elev, der
er hurtig færdig, eller den der skal
bruge ekstra tid.
Når vi fremover ønsker at lave
aldersblandede hold, ønsker vi også
at tage disse hensyn, når vi taler om
fagene dansk, matematik, engelsk
og tysk. Disse hold som vi pt. kalder
for faghold kan skifte i løbet af et
skoleår.
Stamhold
De øvrige fag vil foregår på elevernes stamhold, der også er aldersblandede, men hvor vi som skole
vil øve os på at arbejde endnu mere

tværfagligt og samtidig have særligt
fokus på trivsel.
Stamholdene er ”det kendte hold”
som kommer til at afløse de tidligere
klasser og det vil være det samme
stamhold man som elev vil gå på
fra 0. - 2. klasse og det vil være de
samme primærvoksne, der er tilknyttet stamholdene.
Helhed for børnene i opstartsårene
Dermed skaber vi også færre overgange for nye skolebørn, der indtil
nu har kunne skifte deres primærvoksen ud flere gange fra SFO-start
til start i 1. klasse (en periode på
knapt 1½ år). I stedet skaber vi
en gruppe af primære voksne, som
eleverne kan knytte sig til, ligesom
i børnehaven, og som går igen de
første tre år.
Når der starter nye elever på skolen,
vil de bliver optaget på stamholdene, både hvis det er elever, der

starter i 0. klasse, eller elever der
flytter skole. På den måde lærer
eleverne også at tage sig af nye
holdkammerater og hjælpe dem tilrette i den nye skole. Disse øvelser
er nogle vi ved eleverne sætter stor
pris på og er stolte over at være en
del af.
Vi forbereder på højtryk
Alt dette er jo helt nyt for os som
skole og vi ønsker at informere
meget omkring, hvordan vores
indskoling kommer til at se ud fremover, men blækket er knapt tør på
byrådets referat og derfor arbejder vi
de næste par måneder på højtryk for
at kunne give kommende og nuværende elever og forældre svar på
alle de spørgsmål der måtte være.
Følg med…
I er velkomne til at følge med på
vores hjemmeside, hvor vi også vil
lægge information ud, efterhånden
som vi får produceret nyt materiale.

TILGANG TIL KOMMENDE
0. ÅRGANG

NYE BØRNEHAVEKLASSELEDERE

Nørreskov-Skolen kan berette
om tilgang i vores kommende 0.
årgang. Pt. har vi 34 elever, der
starter i skole efter sommerferien.

I forbindelse med vores tilgang i
elevtal og fordi vores nuværende
børnehaveklasseleder forventer
at gå på efterløn til sommer, er
vi netop ved at afslutte ansættelsesprocessen af to nye børnehaveklasseledere. Vi glæder os
til at præsentere dem i næste
nummer.

Vi er rigtig glade for, at kunne
byde flere elever og forældre velkomne til skolen, end vi har gjort
de senere år.
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RYNKEBY
SKOLELØB
Fredag den 23. marts var dagen
hvor Nørreskov-Skolen igen løb
med på Rynkeby Skoleløbet.
Ligesom sidste år løb eleverne til
fordel for Børnelungefonden.
Vejret holdt heldigvis tørt og trods
en lidt mudret bane var humøret
højt. Eleverne både løb og gik
mange runder mens der var snakken
og grin hele vejen rundt.

SKOLEBESTYRELSESVALG
Nørreskov-Skolen har haft skolebestyrelsesvalg. Her har ca.
halvdelen af skolens bestyrelse været på valg, i det vi kører med
forskudte valgperioder. Der er valg igen i 2020, hvor de pladser,
der ikke har været på valg i år, kommer på valg.
Den kommende bestyrelse har netop konstitueret sig som følger
for perioden 1. august 2018 - 31. juli 2020:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Thomas Philipsen, – genvalg – kommende formand
Torsten Lehnskov – nyvalg – kommende næstformand
Pia Lyngkilde – genvalg
Gitte Midtgaard – nyvalg
Kirsten Jessen – ikke på valg
Mona Jordt – ikke på valg
Lisa Tæstesen – ikke på valg
Torben Frederiksen – ikke på valg, 1. suppleant
Paul B. Christiansen – nyvalg, 1. suppleant
Lone Gaul – nyvalg, 2. suppleant
Kim Hoffmann – nyvalg – 3. suppleant

Det betyder samtidig er ved udgangen af denne valgperiode
udtræder flg. af skolebestylsen:

Da eleverne var færdige med deres
time rundt om banen var der juice
til alle sponsoreret af Rynkeby og
Super Brugsen i Guderup havde
sponsoreret en masse lækker frugt.

·
·
·
·

Henrik Christensen – nuværende formand
Hanne Rothe – bestyrelsesmedlem
Merete Christensen – 1. suppleant
Susanne Knudsen – 2. suppleant
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