

Fase 2 på Holbergskolen

Vores værdier
Vi er fagligt kompetente, omsorgsfulde og nærværende voksne.
Vi fokuserer på børnenes kompetencer og potentialer.
Vi har en anerkendende tilgang i mødet med det enkelte barn og dets forældre.
Vi sikrer en høj faglighed i et kreativt og innovativt udviklings- og læringsmiljø.
Vi sikrer inklusion af børn med særlige behov – såvel sårbare børn som særligt
ressourcestærke børn.
Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret og sikrer forebyggelse og tidlig indsats.
Fase 2 rummer årgangene 4. – 6. Klasse. Der er ca. 160 elever og 13 lærere fordelt med
to klasser på 4.årgang og tre klasser på 5. og 6.årgang. Fasen holder til i blok G.

Forventninger til undervisningsparathed.
Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for en tryg og god
skolegang. Derfor er det vigtigt at både lærere, elever og forældre bidrager aktivt og
positivt til fællesskabet omkring dagligdagen. Det er betydningsfuldt at børnene mærker
hjemmets opbakning til skolen. Skolen åbner hver dag kl. 7.50 og undervisningen starter
kl. 08.00. Ringetiderne er som følger:
I Fase 2 forventer vi at:
- Eleven møder i skole mæt og veludhvilet.
- Eleven møder til tiden.
- Eleven har madpakke og frugt/grønt med.
- Eleven har tasken pakket med de rigtige materialer.
- Eleven har lavet lektier.
- Eleven har en høflig og positiv adfærd samt en god sprogtone over for alle andre.
I Fase 2 kan forældre og børn forvente at:
- Lærerne er engageret, velforberedte og imødekommende.
- Lærerne indgår i en konstruktiv dialog med børn og forældre.
- Lærerne er med til at skabe en helhed, ro og tryghed i børnenes hverdag.
- Lærerne er i klasselokalerne fra 7.55

Indendørs:
-

Alle aktiviteter og lege skal foregå stille og roligt, så andre ikke forstyrres. Dette
gælder også i undervisningstiden.
Vores IWB-tavler skal være slukkede i frikvarterene.
Klassereglerne skal overholdes.
Rullegardiner bruges af lærerne.
Terrassedøre kan bruges fra 1.maj til efterårsferien og ikke når det er vådt
udendørs..
Tøj, cykelhjelme, huer, handsker, ekstra skiftetøj og lignende hænges på knagerne
på gangen ved klassen.
Chromebooks er kun til brug i timerne, ikke i frikvarterene.
Brug af løbehjul er strengt forbudt, da de ødelægger gulvene. De skal tillige
opbevares udendørs ved klasselokalernes terrassedøre.
Når paraplyen er oppe må eleverne være inde i klasserne.

Udendørs:
-

Her kan vi spille bold og lege mere fysiske lege.
Alle er ude i alle frikvarterer med mindre det regner og “paraplyen” er oppe.
Overholde aktivitetskalenderen ved fordeling af banerne.
At sneboldkastning kun må ske på ”Mopædlappen”. (afgrænset område på
udeområdet)

Chromebook
-

Chromebooken skal altid med i skole og være opladet.
Chromebooken er elevens personlige skoleværktøj.

Generelt er chromebooken et undervisningsmiddel og tilhører Holbergskolen. Hvis eleven
går ud af skolen skal chromebooken afleveres til Holbergskolen.

Læsebånd i Fase To
I elevernes skema er der hver morgen i første lektion (08.00-08.20) læsebånd. Her lærer
eleverne om og træner i læsning. Det er læreren, som har klassen i den efterfølgende
lektion, som afvikler læsebåndet.

To-lærer ordning og læringssamtaler
Alle klasser har to-lærer ordning. Det gør vi for at styrke elevernes trivsel og læring,
samtidig med, at det giver lærerne nogle udvidede muligheder for at lave anderledes
undervisningsaktiviteter, i og med at der er to lærere til stede.

Alle klasser har tilknyttet to mentorer, som er de lærere der har den løbende kontakt til dit
barn og til jer som forældre. Mentorerne holder elevsamtaler jævnt fordelt hen over
skoleåret. Samtalen vil dreje sig om, hvordan det går rent fagligt, personligt og socialt for
det enkelte barn. Mentoren følger sammen med barnet op på, om barnet aktivt arbejder på
at nå de forskellige mål og laver aftaler med barnet. Hvis der er ting som opleves som
svære eller problematiske for det enkelte barn, kontakter mentoren jer forældre, for at lave
aftaler med jer også.

Praktiske (P-fag) fag på mellemtrinnet:
Her organiseres undervisningen i fagene musik, idræt, billedkunst, håndværk, design og
madkundskab. P-fagene afvikles over tre perioder, hvoraf den første er obligatorisk frem til
og med uge 6. Her kommer alle klasser igennem de 7 p-fag ved at have dem 3 uger ad
gangen. Herefter kommer der to længere perioder hvor eleverne ønsker sig ind på et
P-Fag. Der er seks P-fagslektioner ugentlig hele skoleåret. De ligger i dette skoleår
mandag kl. 08.00-10.55 og onsdag eftermiddag fra kl.12.30-15.00
Lærerne der har p-fagene er:
Idræt:
Idræt:
Musik:
Billedkunst:
Håndværk:
Design:
Madkundskab:

Tina Falkedal (TIFA)
Gustav/Jakob
Jesper Thode(JT)
Peter Kobbernagel (PK)
Søren Schæfer (SØ)
Tine Beck (TB)
Rie Sjøgaard (RS)

Vandaktiviteter.
Femte årgang har vandaktiviteter på skemaet i skoleåret 2020/2021. Vandaktiviteterne har
til formål at sikre, at eleven får kendskab til forskellige svømmearter, opnår tryghed ved
færden i og ved vand, samt sikkerhed ved ophold i vand. Vandaktiviteterne foregår i Sorø
Helsebad, hvor eleverne bliver kørt med bus til og fra Holbergskolen. Vandaktiviteterne
foregår i ugerne 5 - 12 (Vinterferien selvfølgelig undtaget) i de tre ugentlige idrætstimer.
Det er Jakob Holmegaard (JH) og Ninette Erichsen (NE) der forestår undervisningen. I
disse uger skal eleverne på femte årgang således medbringe badetøj og håndklæde i
stedet for idrætstøj.

Elevråd:
- Skolens elevråd består af én repræsentanter fra hver klasse på 4.-9. årgang.
Elevrådet mødes ca. hver anden måned.

Juniorklub:
- Juniorklubben er et fritidstilbud for elever i 4.- 6. Klasse. Juniorklubben på
Holbergskolen holder til i “Klubben” som er huset ved rundellen ved den lille
parkeringsplads.

Kommunikation/ Information:
- Aula er den platform, hvor skole/ forældre informerer/kommunikere med hinanden.
-

Som udgangspunkt bør man altid først rette henvendelse til elevens mentor.
MinUddannelse (MU) er vores læringsplatform. I MU findes årsplaner, ugeplaner,
forløbsplaner, læringsmål, elevplaner og andre informationer der vedrører læringen.
Den bedste forudsætning for at støtte jeres barns læring, er dagligt at følge med i
MU. Elever skal logge på ”Minuddannelse” i alle fag for at opdatere sig på
undervisningsforløb, opgaver og det daglige indhold.
Al kommunikation mellem forældre og lærere skal dog stadig foregå på Aula.
Skriv ved sygdom og fravær til mentor.

Fritagelse for undervisning
Ved ønsker om fritagelse for undervisningen i op til to dage skrives til elevens
mentor i Aula. Ved ønske om fritagelse i mere end to dage skrives til afdelingsleder
Peter Hjort

Forældremøde og skole-/hjemsamtaler.
Der afholdes et forældremøde torsdag d.17.09.2020 kl. 17.00-1830 og to
skole-/hjem-samtaler hhv. forår og
efterår.

Omlagte dage og traditioner
I fase 2 har vi 5 omlagte uger og nogle omlagte dage. Alle disse dage er mødetiden kl.
08.20.13.15
Vi har fælles motionsdag sidste dag før efterårsferien, ”klippe-klistre” dag i december,
fælles juleafslutning, fastelavn bliver markeret med tøndeslagning/ fælles arrangement i
fasen. Sidst i juni har vi pejlemærkeløb for hele skolen.
I uge 39 har vi naturfagliguge. I uge 49 er der humanistisk uge. I uge 4 er der projektuge. I
uge 19 har vi tre historiske dage. Disse foregår i samarbejde med lokalhistorisk arkiv.
I uge 23 har vi skolefestivalsuge med fest for elever og forældre torsdag aften.

Hyttetur:
- 4. årgang skal på hyttetur til Samsø fra d. 5.5.2020 - 07.05.2020.

Fasens lærere:
Ninnette Eriksen (NE)
Jakob Holmegaard (JH)
Line Ejstrup (LL)
Rie Sjøgaard (RS)
Tine Beck (TB)
Pia Rask (PR) - faseformand
Pia Kamienski (PM)
Kimi Madsen (KM)
Frank Hockerup (FH)
Mads Worm (MC)
Annette Larsen (AML)
Henriette Lenler (HL
Søren Schæffter (SØ)
Peter Hjort (PH) - afdelingsleder

