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God efterårsferie til alle
Kære forældre og elever
Skoleåret er godt i gang. Her er glade børn og højt engagement hos både ledelse, pædagogisk personale og
elever.
I er alle blevet introduceret for årets gang med fagligt indhold og trivselsarbejde ved første forældremøde. Det
vil vi fra ledelsens side af gerne følge op med lidt ekstra information fra os om tiltag, vi har sat gang i, og som I vil
støde på i forskellige former hen over skoleåret.

Indsatsområder skoleårets 17/18
- Relationskompetencekursus: Metoder ind i arbejdet med at skabe gode relationer til børnene. Et
fokusområde for skolens personale, som er fortsættelse fra sidste skoleår.
-

Læringsmålstyret undervisning og Meebook som læringsplatform: Fokusområde for personalet fortsat
fra sidste år. Eleverne inddrages i undervisningen via Meebook, hvor årsplaner, undervisningsforløb med
hertil knyttede læringsmål og elevplaner fremgår.

-

Matematik og faglig læsning: Matematik er en fortsættelse fra sidste skoleår, hvor der særligt i afdeling
2 var fokus på det tætte samarbejde mellem lærere og vejledere med henblik på at få skabt en rød tråd
ud fra de obligatoriske Fælles Mål. Dette arbejde udvides i år med et samarbejde mellem
matematiklærerne i afdeling 1 og 2. I efteråret 2017 vil matematiklærerne på skolen indgå i et forløb
med konsulenter fra undervisnings- og opgaveportalen matematikfessor. Som en del af dette forløb får
udvalgte klasser besøg af 2 konsulenter, som viser læreren og eleverne, hvordan man kan bruge portalen
i praksis. Vi har valgt dette forløb for at effektivisere tiden eleverne arbejder med- og træner
matematiske færdigheder, således at der kan blive frigivet ressourcer til arbejdet med de matematiske
kompetencer og facilitere kreative læringsprocesser.
Vores læsevejleder står for forløb omkring faglig læsning med alle teams.

-

Læringsmiljø og trivsel: Vi ønsker, at det skal være tydeligt, at læring er i højsædet på skolen og at
eleverne trives og er glade.
Vores første årgangsuge om ”Trivsel” var et tiltag herunder. Tak til elever, lærere og pædagoger for en
inspirerende trivselsuge, hvor det fysiske læringsmiljø også var i fokus. Ugen sluttede af med skoleaften,
hvor vi håber I fik et godt indblik i, hvordan jeres børn arbejdede med TRIVSEL. Tak for jeres deltagelse
fredag aften. Det er af stor betydning, at I bakker om vores arrangementer.

Skolens værdigrundlag
Vi har i dette skoleår taget hul på et fælles arbejde med at skabe større ejerskab
til værdigrundlag. Årets tre årgangsuger har derfor overskrifterne, ”Trivsel”,
”Inklusion” og ”Høj faglighed”, som er værdiordene i vores tre bobler.

Opmærksomheden i ugerne vil være på overskriften, ordene bag ved boblerne og betydningen af disse. Samtidig
er der også en opmærksomhed på, at boblerne overlapper hinanden og ikke kan stå alene.
Ord skal også illustreres med billeder. Vi er derfor i gang med en proces om udvælgelse af billeder, der passer ind
i værdigrundlaget. Vi glæder os til de kommer op at hænge ved siden af ordene.
Skolegårdsarealer
Vi vil så gerne have, at vores skolegård og andre udenomsarealer er pæne og rene og indbyder til gode
frikvarterer.
Sidste skoleår fik vi indkøbt nye skraldespande, en sød lille frø og en fin lille bjørn til gårdarealet ved vores SFO
og afdeling 1. I efterårsferien skulle vi meget gerne få skraldskure sat op i gården ved afdeling 2 også.
Det var også meningen, at der i trivselsugen skulle have været malet nye lagkagebaner op, samt andre sjove
”leg-på-streg” baner. Desværre regnede det hele ugen. Vi håber på en uge med sol og tørvejr, så vi kan få sat lidt
farver på vores legebaner i gården inden vinteren kommer.
Skolebestyrelsen
Har sagt velkommen til to nye forældremedlemmer Gitte Pedersen og Bent Sejling-Handberg, og til to nye
elevrådsrepræsentanter Victoria Ballan Lauritsen 8.b og William Schulze Schou 9.b.
Vi har taget hul på skoleåret med udarbejdelse af en ny antimobbestrategi, og så skal vi hen over skoleåret have
revideret vores principper og have formuleret nye. I første omgang vil det være med fokus på de principper, der
skal laves. Det fremgår af § 44 i folkeskoleloven, hvis I skulle være nysgerrige. Vi vil fremadrettet gøre jer
opmærksomme på, når et princip er revideret eller udarbejdet og lagt op på skoleporten.
Velkommen tilbage til et nyt skoleår. Vi glæder os til det fortsatte arbejde.
Rigtig god efterårsferie.
Stine Lindgren

Årgangsuge
I uge 41 var der årgangsuge for alle skolens elever. Det var en fantastisk uge, som sluttede af med, at forældrene
kunne komme over på skolen fredag aften og se alt det, som der er nået i løbet af ugen.
Det er meget forskelligt, hvad de enkelte årgange har lavet.
Mette Ryberg

Her er lidt om, hvad der er lavet på de forskellige årgange:
På første årgang har de arbejdet under overskriften "kendskab giver venskab".
Eleverne har arbejdet i par med "venskaber". Alle elever har lavet deres egen blomst, hvor man kan lære noget
om hver enkelt klassekammerat.
På 4. årgang har de arbejdet på tværs af de tre klasser
og skabt en masse legekasser til frikvartererne.
Eleverne har været delt ind i ideudviklere (fundet på
lege), journalister (skrevet reglerne til legene),
videofolk (lavet video til hver leg), designere (lavet
materialerne til legene) og redaktører (lavet en
hjemmeside med legene, hvor film og regler kan ses via
QR-kode)
I 5. a har de brugt meget tid på at udsmykke klassen, så
der kan blive rart at være. De har talt undervejs om
hvilken klasse, de gerne vil gå i, og hvordan de kan give
hinanden selvtillid. Dette kom til udtryk i udsmykningen, hvor der er stor fokus på samarbejde.
Fredag aften var der buffet med en masse lækre retter, som forældrene havde taget med. Efter maden var der
"spillebule", hvor forældrene fik lov til at spille nogle spil, som eleverne havde lavet.

På 6. årgang har de arbejdet med trivsel ved at lave classbulilding, og et godt læringsmiljø. De har sat udvalgte
citater op på trappen og lavet en tabeltrappe, lavet sund vietnamesisk mad, været aktive i Brøndbyskoven, hørt
om farerne ved rygning og lavet animationsfilm om mobning. De har også lavet en trivselshjemmeside, hvor de
har lagt eksempler op, på alt det de arbejdede med. Bl.a. kan man finde instruktioner i classbuilding øvelser, se
små "How to" videoer om madlavning og få ideer til øvelser på tabeltrappen.
På 7. årgang er der lavet trivsel-spil, kortfilm om trivsel og samarbejdsøvelser.
Det mundede fredag ud i, at der var biograf med kortfilmene, spille-stue, hvor man kunne spille de
hjemmelavede spil og så blev der afholdt klassemøder, hvor forældrene deltog med de enkelte klasser.
En virkelig god oplevelse for både forældre og elever.
På 8. årgang har de indrettet deres klasselokale, været på Skills og lavet samarbejdsøvelser.
I 9.b havde de inddelt dagene sådan, at der fra kl 8-10 var trivselsarbejde i form af små film med opgaver og en
af dagene skulle de selv lave en film om trivsel i skolen. Resten af dagen var der udsmykning af klasselokalet. Her
skete der virkelig noget! Der blev med store bogstaver skrevet kommaregler og ordklasser på klassens vægge.
Mange sagde i løbet af ugen, at de for første gang syntes, de havde et personligt klasselokale, som de var stolte
af!
Fredag var der fællesspisning med forældrene og senere fremvisning af de små film, som var blevet produceret i
løbet af ugen. En rigtig dejlig uge, som 9.b helt sikkert vil huske tilbage på, når de om ikke så længe går ud.

PLC
Halloween
Halloween nærmer sig og vi har markeret denne begivenhed ved at pynte op i vores kælder med al slags kryb og
uhyggelige ting. Vi håber, at klasserne igen i år vil komme
forbi i oktober måned, for at høre uhyggelige historier.
Cicero vores nye udlånssystem
Vi er som resten af kommunen gået over til det nye
udlånssystem Cicero. Det betyder, at de gamle lånerkort er
afskaffet, og at eleverne nu låner bøger via deres Uni-login.
Via Cicero web kan du som elev tjekke dine udlån, overskredne udlån og reserveringer. Dette kan gøres via linket
“Udlån PLC”, som ligger på forsiden i elevintra.
Heine og Christine

Sundhedsplejen
Vi har fået nyt journalsystem, så ønsker I at læse jeres barns skolejournal, så kan I finde det på Sundhedsvejen.dk
og login via NEM-ID.
Husk:
Skolesundhedsplejen på Holmegårdsskolen holder Åben
konsultation hver tirsdag mellem 8.00-8.30.
Dette er et tilbud, som ikke kræver tidsbestilling og som kan
benyttes ved eksempelvis behov for syns- og høreprøve,
højde- og vægtmåling eller drøftelse af trivselsproblematikker.

Er der yderligere behov for kontakt til sundhedsplejen findes mail og tlf. på skolens intra.
Sundhedsplejerske, Kirstine Krause og Maria Seidler

KORT NYT
Elevrådet
Der er netop blevet valgt ny formand og næstformand(inde) til elevrådet.
Det er blevet William Schulze Schou fra 9.b som blev valgt som formand, mens Viktoria Ballan Lauritsen fra 8.b
blev valgt som ny næstformand(inde).
Begge repræsenterer samtidig elevrådet i skolebestyrelsen og i kommunens fælleselevråd.

Rengøringen
Nu står efteråret for døren, og det gør store vinterfrakker også.
Rengøringen beder alle huske at hænge jakker op på knagerne og tage deres idrætstøj m.m.
med hjem hver dag.

Skolepatruljen
Skolepatruljen står vagt hver morgen fra kl.07.45-08.00. Her er de klar til at sørge for, at de yngre elever kommer
trygt over vejen. Skolepatruljen står ved lyssignalet på Kløverprisvej.
Det er elever fra 7.årgang, der står vagt.

Motionsdag
Fredag d. 13. oktober er der motionsdag
på Holmegårdsskolen. I den forbindelse
er det planlagt, at vi løber til Italien.
Eleverne skal løbe så mange runder som
muligt på den 1 kilometer lange løberute.
Hvis eleverne når hele vejen til Italien, så vil elevrådet modtaget 5000 kroner, som skal bruges på skolens elever.
Vi håber, vejret er med os og at alle elever har gode ben på dagen.

