
Område Fra januar Mål Evt.

Bevægelse

Tirsdag og torsdag over
middag for indskoling og
mellemtrin +

implementeres tydeligt i
timerne hos alle

Bevægelsen skal skabe bedre
indlæring/koncentration
Bevægelsen skal bidrage til "det hele
menneske"
Bevægelsen skal forbedre børnenes
fysiske tilstand
Bevægelsen skal motivere og bringe
glæde
Bevægelsen sker på tværs af
klassetrinnene inden for trinnet

Ikke i år, men næste år skal
det fremgå af årsplanen,
hvordan man implementerer
bevægelse i undervisningen.

Ny forskning siger, at man
bør bevæge sig efter 20
minutter...

Trinteamet skal koordinere
...

Læsebånd Læsebånd for hele skolen fra
8.20-8.50

Forbedring af børnenes læseniveau og
læsestrategier
På sigt en del af skolens læsepolitik
med faglig læsning
En rolig start på dagen
Mulighed for at tage
specialundervisnings-/kursuselever ud

Vi vil prioritere, at det bliver
dansklæreren i 0.-2.kl. I de
øvrige klasser vil vi
bestræbe os på, at det bliver
en af klassens lærere.

7., 8. og 9. klasse deler
lærer på årgangen.

Der føres protokol i
læsebåndet

Lektiecafé

0.-2.kl. Som nu.

3.kl. 2 gange ugl., 1 lærer.

4.-6.kl. 2 gange ugl.
m.fagstationer 2 lærere

7.-9.kl. 2 gange ugl. m.
fagstationer 4 lærere

Frivilligt fra 3.kl. - ikke
tilmelding, men efter behov,
må gå, når man er færdig -
eller skifte fagstation

Lektiemængden hjemme formindskes
Børnene har mulighed for at få hjælp - i
mellemtrin og overbygningen i mulige
"fagstationer"
De lærer at samarbejde om lektier og
dermed at lære fra sig og tage imod
hjælp

Børnene må liste ud, når de
er færdige.

Klasselæreren tager dialog
med forældrene om
udnyttelsen af lektiecaféen -
forældrene beslutter.

I overbygningen kan det
blive nødvendigt at lægge
lektielæsningen efter 15.15
(pga. tysk og idræt)

Morgen-sang 8.50-9.05
Skolens hjerte med dagligt fællesskab,
sang, fadervor, beskeder, optræden,
fortælling...

Alm. lektion efter
morgensang.

Vi skal stå sammen om, at
der er aktiv deltagelse -
"hjertestarter"

Idræt

Som nu (bare andet skema).
Vi forsøger at lægge idr. for
8. og 9., så der er
transporttid uden at det går
ud over andre fag

Idrætsfaglige kompetencer
Bevægelse
Klargøring til ny prøve
Fællesskab

Vi giver 9.kl. nogle ekstra
timer, så der også er tid til
teori, da vi først har fået
fagplanen fra UVM inde i
skoleåret

Kommuni-
kation

Bestyrelsen informeres via
ledelse og orienteringer på
møderne.

Ledelsen informeres af
bestyrelse, personale, børn
og forældre.

Personalet informeres fra
bestyrelsen via lærerrep. på
lærermøderne og første
middagspause efter
best.møderne. Fra ledelsen
via "beskeder", intra og
mundtligt.

Forældrene informeres via
ugebreve, fredagsbreve,
intra, telefon og møder.

Børnene informeres
mundtligt, via intra,
ugebreve og fredagsbreve.

Alle via hjemmeside

Åbenhed
Alle - børn, forældre, bestyrelse,
personale og ledelse skal være godt
informeret
God information er grundlaget for en
velfungerende organisation - og for
tryghed

Vi skal fortsat have en
blanding af mundtlighed og
skriftlighed

Pausetid

Pausetiden fordeles, så der
ikke er så lang tid mellem
pauserne som nu om
eftermiddagen

Alle, børn og voksne, har brug for
jævnlig pause

Der skal være nærvær og
ikke elektronik i pauserne
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Struktur Se model nedenfor

Rolig start på dagen
Pauser fordelt ud over dagen
Bevægelse fordelt ud over dagen/ugen
Dobbeltmoduler til fordybelse
Mulighed for specialundervisning i
læsetiden
Faglærerne samarbejder med
klasselæreren om indholdet i læsetiden,
så der også bruges tid på faglig læsning
i andre fag end dansk

Trivsel Trivslen skal være i fokus -
for børn og voksne. Et sundt arbejds- og undervisningsmiljø

Sidst på skoleåret evalueres igen ... så vi
kan planlægge næste skoleår ud fra
evalueringen.

Dagens struktur fra januar 2015

Tidspunkt Aktivitet

8.20-8.50 Læsebånd - faglig læsning (alle fag kan byde ind, aftales med klasselæreren)

8.50-9.05 Morgensang

9.05-9.50 Lektion

9.50-10.00 Pause

10.00-11.30 Dobbeltmodul

11.30-12.00 Spisepause

12.00-13.30
Dobbeltmodul (tirsdag og torsdag bruges 20 minutter på bevægebånd i
indskoling og mellemtrin, hvordan aftales i trinnene. Det afholdes af de
lærere, som har timerne på skemaet)*

13.30-13.40 Pause

13.40-14.25 Lektion**

14.25-15.10 Lektion**

*Bevægebåndet kan lægges forskudt indskoling/mellemtrin, så begge hold kan benytte hallen og salen, som skal friholdes til dette.

**Mulighed for både dobbeltlektion og enkelte lektioner efter behov. Dobbeltlektionerne tidligere på dagen lægges som dobbelte, dvs. samme fag og lærer, hvor det
er muligt.
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