
Bilag til SB-Møde 13-06-2018 

Ringetider for skoleåret 2018/2019 er 13.10, 14.10 og 15.10 – se skema 

Buskørsel hjem som i år. Fredag 13.20 indskoling – 14.20 udskoling/Mellemtrin 

Særlige dage på skolen: Vi vil gerne vægte fællesskabet på skolen, derfor har vi fælles dage, hvor 
det er vigtigt, at alle bidrager og er til stede.  

Særlige dage med afkortet skoledag: 

Hvilken Tidspunkt for fri –  Hvem deltager 

13.08.18                  1. skoledag  

 

 Kl. 13.10 Normalt skema timer 

31.08.18 Idrætsdag 9. klasse Kl. 14.10 Alle deltager FUU-tid 

Idrætslærere 9. årgang 

forberedelse 

Projektuge uge 41 Kl. 14.10 hver dag 

11.10.18 Torsdag til kl. 17.00 

Alle med normalt timer 

Fredag uge 41       Motionsdag Kl. 13.10  Alle deltager FUU – tid 

Idrætslærerne forbereder 

29.11.18       Juleklippedag Kl. 14.10 Normale timer bidrager – 

eller bytter 

20.12.18             Juleafslutning  Kl. 12.00 Alle - Team fordeling 

FUU -tid 

01.03.18                  Trivselsdag Kl. 14.10  

28.06.19   Sidste skoledag Kl. 13.10 Alle – Team fordeling 

FUU-tid 

 

• Åben skole arrangement torsdag 12/10 fra 13.10 – 17.00: Afslutning på projektugen 

• Torsdag 29.11 fra 10.55 til 14.10: Halv dag med juleklip 

• Torsdag 20.12 til kl. 12.00: Juleafslutning  – Fælles kl. 11.00-12.00 

 



Således er der to fredage + afslutning på projektugen ”åben skole”, der kan betragtes som fælles 

for hele skolen. De to motionsdage er der brug for alle mand, hvis det skal kunne gennemføres i 

praksis.  

Forældresamarbejde:  

Børn er forældrenes ansvar – men vores, når de er her.  

Vi anser forældresamarbejdet som værende vigtigt for elevernes læring og trivsel. Skole – 

hjemsamarbejdet placeres inden for personalets normale arbejdstid 07.00 - 17.00. Alle lærere 

informerer og kommunikerer med forældre via intra. Alle kontaktlærerne udmelder et tidsrum, 

hvor de er tilgængelige for telefonisk kontakt med forældrene – en time om ugen. 

Alle lærere er givet 6. timer til f.eks. forældremøder efter kl. 17.00 

Udviklingsområde i 2018/19 at lave aktiviteter der inddrager forældrene i børnenes faglige eller 

sociale læring.  

Skole/hjem samtaler: 

Overbygningen:  

Udbyder samtaler i efteråret til alle forældre samlet over et par uger - primære lærere deltager – 

dansk/mat. Samtaler skal placeres udenfor undervisningstiden. 

I andet halvår udbydes den 1. tirsdag i måneden 

Mellemtrin:  

4. klasse udbyder samtaler i efteråret til alle forældre samlet over et par uger -primære lærere 

deltager – dansk/mat. 

For resten af mellemtrinnet samt andet halvår for 4. klasse udbydes den 1. tirsdag i måneden. 

Indskoling:   

Fortsætter med at udbyde 1. tirsdag i måneden. 

Udmeldinger til forældrene omkring skole –hjem samarbejde - den valgte model , samt andre 

relevante informationer, kontakttider, fagdage mv. - meldes ud fra skoleårets start. Samlet i alt 

19,25 timer til forældresamarbejde om året skal udbydes af alle lærere. 

 

 


