
 

 

Nyhedsbrev oktober 2019  

 
 
NYT OM 
 
 Opstart 

 Idrætscenter 

 Facebook-billeder 

 Elevfravær 

 Profillinjer og valgfag 

 Skofri skole fra uge 43 

 Læsning 

 De 7 gode vaner 

 
 
 

 

Kære forældre 

Her følger Fælleshåbsskolens nyheds- og ori-

enteringsbrev for oktober måned. 

 

Opstart 

Det har været en rigtig god opstart i år. Både 

vores nye børnehaveklasser og skiftene mel-

lem faserne er gået virkelig godt.  

Vi bruger hvert år rigtig meget tid og energi 

på at sikre alle en så god opstart efter som-

merferien som overhovedet muligt. Det bety-

der, at vi skoleåret igennem har et udvidet 

samarbejde med de afleverende børnehaver 

og med Gårslev Skole, hvorfra vi modtager 

elever til 7. klasse.  

Det er meget stort for et barn at skulle starte i 

skole eller skulle skifte skole, og derfor har vi 

også lavet samarbejdsaftaler med både børne-

haveområdet og med Gårslev Skole.  

Vi ønsker, at alle vores elever skal opleve 

overgangene så naturlige og trygge som mu-

ligt, så det er en fornøjelse at opleve, hvor 

hurtigt de falder til og nu bare deltager på lige 

fod med andre, når der er fællessamlinger, le-

gepatruljer, læsemakkerforløb, bevægelse i fa-

gene, udendørsaktiviteter etc.  

Håber også I som forældre har lagt mærke til 

vores nye skolepatruljer fra 6. årgang. De gør 

et fantastisk arbejde i forhold til at sikre den 

sidste vej til skole. I den forbindelse har vi 

også fået opmalet fodgængerovergangen.  

 

 

Idrætscenter 

I forbindelse med at der evt. skal etableres et 

idrætscenter ved eller som en del af skolen, er 

der blevet nedsat en arbejdsgruppe LPG (Lo-

kal Projekt Gruppe).  

Det er et ønske fra skolen, at få belyst alle de 

synergieffekter, som et evt. anlæg vil kunne 

have for skolen, herunder om det vil være 

muligt, at skolen kunne blive samlet på én 

matrikel i samme anledning. 

 

 

Facebook-billeder 

På Fælleshåbsskolen vil vi gerne bidrage til at 

fortælle om jeres børns hverdag og aktiviteter 

i forbindelse med undervisningen.  



Det gør vi bl.a. på vores Facebook-side. 

Vi lægger billeder ud, som selvfølgelig over-

holder gældende lovgivning vedr. offentliggø-

relse af fotos taget i forbindelse med skolens 

aktiviteter. 

Lovgivningen siger bl.a.: 

”Situationsbilleder må offentliggøres uden 

samtykke. I denne type billede er aktiviteten 

det egentlige formål med billedet. Det kan 

være legende børn på en legeplads, aktiviteter 

i undervisningen, publikum til en koncert el-

ler et besøg i zoologisk have. Billedet må ikke 

have karakter af at være arrangeret eller op-

stillet, og der må ikke være øjenkontakt mel-

lem den affotograferede og kameraet”. 

Skulle I på skolens Facebook-side alligevel 

falde over billeder af jeres barn i situationer, 

som I ikke mener skal offentliggøres, kan I 

blot straks henvende jer til skolen, og vi vil 

sørge for, at billedet bliver fjernet.  

 

 

Elevfravær 

Vi arbejder stadig på at sikre et så lavt elev-

fravær som muligt.  

Vi har således lavet lidt om på vores interne 

procedurer, og i den forbindelse er det vigtigt, 

at man som forældre husker at begrunde et 

evt. fravær i elevernes digitale kontaktbog se-

nest kl. 8.00. Er der ingen begrundelse, vil 

man modtage en service-SMS, hvor man vil 

blive opfordret til at kontakte sit barn, fordi 

det ikke er mødt i skolen og til at angive grun-

den i den digitale kontaktbog.  

Det er vigtigt, at man spørger sit barn fri i god 

tid og begrænser det til et absolut minimum, 

såfremt ferie ikke kan afvikles i skolens luk-

ningsperioder. 

 

 

Profillinjer og valgfag i overbygningen 

I år tilbydes eleverne i skolens overbygning 3 

profillinjer: Sport & Performance, Krea & De-

sign og Innovation & Sprog.  

Alle 3 linjer er kommet godt i gang. Formålet 

med linjerne er at tilbyde eleverne en specia-

liseret undervisning på højt niveau med plads 

til fordybelse og kreative løsninger, der moti-

verer eleverne.  

Som noget nyt har vi knyttet et Erasmus-pro-

jekt til linjen Innovation & Sprog. Det bety-

der, at noget af undervisningen skal foregå i 

et samarbejde med et gymnasium i Magde-

burg – Tyskland, og vi arbejder på, at der i 

den forbindelse skal ske en udveksling af 

nogle elever. 

 

 

Skofri skole fra uge 43 

Vi har skofri skole fra efterårsferien og til på-

skeferien.  

Tiltaget betyder, at eleverne skal tage deres 

fodtøj af, når de kommer ind på skolen, tage 

indendørssko på og sætte deres udendørssko 

ved deres garderobe.  Eleverne er rigtig gode 

til at overholde skofri-skole-reglen og minde 

hinanden på at tage skoene af inden for ho-

veddøren og sætte dem pænt på plads.  

Når vi ønsker at tilbyde eleverne skofri skole, 

er det fordi, det giver et væsentligt bedre in-

demiljø til gavn for elever og personale.  

 

 

Læsning 

Børns læseevne er den mest betydningsfulde 

faktor i forhold til videreuddannelse. Derfor 

har vi på skolen et markant fokus her.  

Det betyder, at vi har reserveret en væsentlig 

del af den understøttende undervisning til at 

træne og øve læsning. Skolens lærings- og læ-

sebånd er her et vigtigt dagligt supplement. 

Vi har igennem en årrække endvidere haft 

særligt fokus på læseindlæring eleverne imel-

lem f.eks. makkerlæsning.  

I år har vi som tidligere beskrevet også etab-

leret en Ordblindepatrulje. Her har vi netop 

afholdt det første forældremøde. Det var en 

stor succes, og der var mange forældre, der 

mødte op. 

 



 

 

 

De 7 gode vaner i indskolingen 

 

De 7 gode vaner:  

 

På Skovbyvej arbej-

der vi med De 7 

gode vaner/Min in-

dre leder.  

Børnene bliver un-

dervist i vanerne i 

Faglig fordybelse, 

samt snakker om 

det til morgensang.  

 

 

De 7 gode vaner/Min indre leder bruges i den 

understøttende undervisning, i almen under-

visning og generelt i samtaler med børnene. 

Det bidrager til udvikling af deres selvværd, 

selvtillid og selvforståelse. Børnene bliver 

bedre til at mærke, hvordan de tænker og give 

udtryk for det. Ligeledes lærer de at tage an-

svar for egne valg, egen faglig indsats og i 

kommunikation/samvær med andre.  

De vil lære at finde muligheder for at opnå 

indflydelse og effektivitet ift. egen læring og 

opleve, at de selv har indflydelse på store dele 

af deres læring og skoleliv. De vil lære, at de 

kan påvirke omstændigheder omkring sig ved 

at træffe velovervejede valg.  

Arbejdet med De 7 Gode Vaner er et ”Proak-

tivt” læringsfællesskab blandt børn, hvor 

børn med egen proaktiv tilgang tager beslut-

ninger opnår forbedringer og i fællesskab 

med andre børn udvikler og forpligter sig 

sammen.  

Når vi som undervisere bruger De 7 Gode Va-

ner/Min Indre leder dagligt, kommer vi til at 

løfte fagligt fra ”Good til Great”. Det skal gro 

nedefra og vandes ovenfra.  

 


