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NØRRESKOV SKOLEN

VI OPSTARTER RULLENDE
SKOLESTART SAMMEN MED
DEN ALDERSINTEGREREDE
INDSKOLING
Børn- og Uddannelsesudvalget har her i maj godkendt
Nørreskov-Skolens ansøgning om at lave rullende skolestart
fra skoleåret 2018 / 2019.
Nørreskov-Skolen har sammen med
Nordals Skolen og alle børnehaverne
i Distrikt Als Nord ansøgt om, at arbejde med rullende skolestart. Den
ansøgning har Børn- og Uddannelsesudvalget godkendt i starten af maj.

skole med SFO-starten den 1. maj.
Derfor forventer vi, at vi for alvor
først kommer til at se de rullende
starttidspunkter med fuld effekt om
et år.

Du vil løbende kunne læse mere om
den rullende skolestart og mere om
den aldersintegrerede indskoling på
skolens hjemmeside
www.norresov-skolen.dk

Det betyder, at elever, der skal
starte i skole nu kan begynde på tre
forskellige tidspunkter på skoleåret:
I marts, i august og i november.
Som udgangspunkt starter eleverne
i skole på den dato, der er tættest
på elevens 6 års fødselsdag, men
børnehaven kan sammen med
forældre og skole vurdere, at barnet
er klar før eller senere – uden nødvendigvis at skulle vente et helt år.
Både børnehaverne og skolerne
glæder sig rigtig meget til at komme
i gang.
Da vi først har fået godkendelsen
i maj, vil vi formentlig ikke få så
mange elever ”rullende” ind i det
første optag i november og marts,
da de elever allerede er startet i
17

NØRRESKOV SKOLEN

ALDERSINTEGREREDE
FAGHOLD PÅ ALLE ÅRGANGE
På Nørreskov-Skolen arbejder vi
hele tiden på, at blive verdens
bedste folkeskole. Det gør vi, fordi
vi er opsat på, at give eleverne den
bedst mulige start på deres uddannelsesliv, og samtidig står vi ved at
være en folkeskole, der skal danne
hele mennesker, som der indledes
med i folkeskolelovens formålsparagraf.

Indenfor hvert trin vil eleverne arbejde på aldersblandede faghold på to
måder:

Det betyder også, at vi hele tiden
arbejder på at gøre tingene endnu
bedre. Vi har fagligt flyttet os meget
de sidste år, bl.a. takket være vores
linjer i udskolingen, som vi ikke har
kunne opretholde siden 2017, da vi
gik fra at være 3-sporet til at blive
2-sporet i udskolingen. Samtidig har
vi også flere gange meldt ud, at vi er
vores ansvar bevidst og vil arbejde
på en ny linjemodel, som kan udføres med 2 spor.

På TRIN 3 og TRIN 4 vil fagholdene foregå på linjer og her
vil eleverne vælge linjen sammen med deres forældre. Disse
linjer arbejder eleven på hele
året og vil være det samme i alle
fire fag.

I arbejdet har det ligeledes været
vigtigt at se på, hvordan vi får
involveret elever længere nede i årgangene, så vi kan styrke elevernes
læringslyst gennem hele skolelivet.
Dette har været en opgave, skolens
bestyrelse har været meget fokuseret på.
Fra den 1. august har skolen valgt
at lave aldersintegrerede faghold i
dansk, matematik, engelsk og tysk
fra 0. – 9. årgang – men inddelt i 4
trin.

På TRIN 1 og TRIN 2, er der
tale om hold, der skifter i løbet
af året og holdene kan være
forskellige fra fag til fag og fra
periode til periode.

Personalet glæder sig
Når vi vælger at ændre på så stor en
del af hverdagen i skolen – ændrer
vi også på personalets hverdag. Derfor er det vigtigt for mig samtidig at
informere jer om, at denne ændring
sker som resultat af nogle gode processer som personale, bestyrelse og
ledelse sammen har deltaget i. Der
er stor lyst i personalegruppen til at
arbejde som beskrevet, hvor det er
personalet, der selv har udformet
rammerne, som vi som ledelse
selvfølgelig understøtter og bygger
op sammen med personalet.

Vi indfører faghold for at give alle
elever de bedste muligheder for at
blive så dygtige, som de kan blive.
Ved at eleverne får mulighed for at
lære på netop deres udviklingsniveau, skaber vi mere tid til læring og flere elever, som den enkelte elev
kan spejle sig i – uanset læringsniveau.
Det betyder i praksis, at eleverne
fordeles på de aldersblandede hold
i lidt under halvdelen af undervisningstiden.
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OVERSIGTSKALENDER
SKOLEÅRET 2018 / 2019
Tidspunkt
Mandag den 13. august 2018

Indhold
Første skoledag for alle elever
Forkortet skoledag
Fra kl. 08.00 - 12.00

Uge 41
Den 8. oktober - 12. oktober 2018

Sundhedsuge
Alle elever er i skole:
Mandag til torsdag kl. 8.00 - 14.00
Fredag kl. 8.00 - 12.00

Uge 47
Den 19. - 23. november 2018

Læringsuge
Alle elever er i skole:
Mandag til onsdag kl. 8.00 - 14.00
Torsdag kl. 8.00 - 18.00
Fredag kl. 8.00 - 12.00

Den 22. november 2018

Åben Skole for forældre og lokalsamfund
Til kl. 18.00 (mere info senere)

Fredag den 30. november 2018
Fredag før 1. søndag i advent

Fælles juleklippedag
Eleverne er i skole fra 8.00 - 14.00

Torsdag den 20. december 2018

Sidste dag før juleferien
Forkortet skoledag
Fra kl. 8.00 - 12.00

Torsdag den 28. februar 2019

Trivselsdag
Eleverne er i skole fra 8.00 - 14.00.

Torsdag den 11. april 2019

Skolefest
Fra kl. 17.00 - 20.00

Fredag den 12. april 2019

Rynkeby Skoleløb
Forkortet skoledag
Fra kl. 8.00 - 12.00

Fredag den 28. juni 2019

Sidste skoledag før sommerferien
Forkortet skoledag
Fra kl. 8.00 - 12.00
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