Nyhedsbrev

Gårslev Skole
Skoleåret 2012-2013
Udgave: Juni

Nyhedsbrev for Gårslev skole udsendes fem gange årligt:
August:: I forbindelse med skolestart
Marts:: Op til påskeferien
Oktober:: Op til efterårsferien
Juni:: Op til sommerferien
December: Op til juleferien
Nyhedsbrevet udgives af skolens kontor, og fremsendes til forældrene via forældreintra, og
lægges også på skolens hjemmeside.

Fra kontoret
På Fredag sender vi eleverne på sommerferie. Det giver anledning til at sige farvel til nogle, på
gensyn til de fleste, og til de nye elever som starter i indskolingen til august, siger vi snart
velkommen.
Farvel til 6. årgang
Vores 6. årgang skal vi sige farvel til. Det bliver lidt vemodigt. Vi har i år haft en 6. årgang som har
udviklet sig utrolig meget. I skoleåret før var eleverne fordelt på flere hold, og blev som klasse først
samlet med dette skoleår.
Fra første skoledag i august 2012 har eleverne vist hvad de kunne. De kom godt fra start med deres
nye kontaktlærer, var på Bornholm, og er bare blevet en bedre og bedre fungerende klasse. Så vi vil
benytte lejligheden til at sige jer eleverne tak for et godt skoleår, og held og lykke med jeres nye liv
på Fælleshåbsskolen. Til forældrene vil vi gerne sige tak for godt samarbejde.
Ny struktur fra skoleåret 2013-2014
Ikke kun elever og forældre i skolens 6. årgang skal have tak for et godt år. Som ny skoleleder har
det været en fornøjelse, at komme til en skole med så gode traditioner for godt samarbejde skole og
hjem imellem.
Vores seneste forældremøde er et godt eksempel på forældre opbakningen. Vi inviterede til
informationsaften mandag den 10. juni.
I kommende skoleår vil vi invitere til tre dialogmøder med forældrene (alle af en times varighed).
Mellem 60 og 70 forældre mødte op til forældremødet. De blev informeret om ny struktur, og om de
rammer og tanker der er for skolens udvikling. Forældrene var lyttende og spørgende, og der var en
konstruktiv dialog som lover godt for udviklingen af Gårslev skole. Nedenfor vil vi kort gengive
indhold fra aftenen.
Vi flytter rundt på eleverne:
Indskoling
2012-2013
IA1 – 0. Årg.
IA1 – 1. Årg.
IA1 – 2. Årg.
IA2 – 0. Årg.
IA2 – 1. Årg.
IA2 – 2. Årg.
IB1 – 0. Årg.
IB1 – 1. Årg.
IB1 – 2. Årg.
IB2 – 0. Årg.
IB2 – 1. Årg.
IB2 – 2. Årg.

2013-2014
IA
IA
MA1
IA
IA
MA1
IB
IB
MB1
IB
IB
MB1

Mellemtrin
2012-2013
2013-2014
MA1 - 3.årg
MA1
MA1 - 4.årg
MA2
MA1- 5. årg
MA2
MA2 - 3.årg
MA1
MA2 - 4.årg
MA2
MA2- 5. årg
MA2
MB1 - 3.årg
MB1
MB1 - 4.årg
MB2
MB1- 5. årg
MB2
MB2 - 3.årg
MB1
MB2 - 4.årg
MB2
MB2- 5. årg
MB2

Det betyder, at vi fra skoleåret 2013-2014 arbejder ud fra en struktur med følgende storhold:
Indskoling
Holdbetegnelse Årgange Kontaklærere
0 – 1 – 2 årg.
Anette Lyngbo
IA
Gitte Jensen
IB

0 – 1 – 2 årg.

Skipper
Malene Andersen

Mellemtrin
Holdbetegnelse
Årgange Kontaklærere
3 – 4 årg.
Bente Blok
(M1) MA1
Jørgen Pedersen
(M1)

MB1

3 – 4 årg.

(M2)

MA2

5 – 6 årg.

(M2)

MB2

5 – 6 årg.

Bente Blok
Jørgen Pedersen
Karen SchrøderJakobsen
Christa D. Strøager
Karen SchrøderJakobsen
Christa D. Strøager

Hvorfor ny holdstruktur?
De sidste to år har vi arbejdet med aldersintegreret undervisning. Det er vi blevet glade for.
Grundtanken i aldersintegreret undervisning er, at elever med forskellige ressourcer kan hjælpe
hinanden, være hinandens rollemodeller – også imellem elever som ikke har samme alder.
På mellemtrinnet har vi i indeværende skoleår ud over aldersblandede hold, også arbejdet med
kompetencehold i fagene dansk, matematik og engelsk – altså dette at inddele eleverne efter faglige
læringsbehov.
Vi mener det har givet mange elever et kompetenceløft. Samtidig må vi også trække den erfaring ud
af kompetenceholdene, at det med dén struktur bliver sværere at arbejde med stamholdenes trivsel i
den udstrækning vi mener der er behov for. Derfor indfører vi nu en struktur med storhold.
En forælder har i den forbindelse stillet følgende spørgsmål: Hvad så med den niveau tilpasning, i
forhold til den enkelte elevs læringsniveau, som jo lå i hele tanken om kompetenceholdene? Det er en
vedvarende udfordring for lærerne at finde det niveau den enkelte elev skal mødes på. Vi er bevidste
om, at vi skal gøre noget andet nu. Derfor vil vi arbejde med dynamiske læringsmål på holdene. En
af de veje vi kan gå, er i samarbejde med den enkelte elev, at fastsætte mål for i det enkelte fag. Så vi
nedlægger ganske K-holdene, men fortsætter med at udfordre den enkelte elev.
Starter man i indskolingen på IA (Indskoling hold A), så kommer man på 3. og 4. årgang til at gå i
MA1 (Mellemtrin hold A 1), og slutter af på MA2 (Mellemtrin hold A 2).
Tanken er, at to lærere deler et storhold – Bente Blok og Jørgen Pedersen deler f.eks. MA1 og MB1.
De supplerer hinandens faglige kompetencer, er begge til stede i undervisningen, og har mulighed for
at dele storholdet i mindre hold som det nu er mest hensigtsmæssigt i forhold til undervisningens
indhold. I de kreative fag deles eleverne dog efter holdbetegnelse.
At arbejde med storhold giver også mange muligheder for det enkelte lærerteam for at flytte rundt
på timerne, og samle timer så man f.eks. kan arbejde med natur/teknik over hele dage, og ikke som i
dag hvor det typisk er placeret i 2 x 45 minutters forløb.
Disse muligheder er til stede både i indskolingen og på mellemtrinnet.
Men hører det så op med al den laven om? Nej, det gør det ikke!

Folkeskolen står ved en skillevej
Politikkerne har netop vedtaget en folkeskolereform, som i sit udgangspunkt varsler nye tider for den
danske folkeskole. I Vejle kommune har man igangsat en udvikling af folkeskolen under overskriften
Skolen I Bevægelse.
Den fremtid vores børn skal matche, ser anderledes ud end den fortid og den nutid vi som forældre
har været, og er en del af. Derfor skal folkeskolen forandre sig. Derfor laver vi strukturen om på
Gårslev skole, og derfor vil vi fremadrettet hele tiden forholde os til om det vi gør, kunne gøres bedre
på en anden måde?
På Gårslev skole vil vi hele tiden stræbe efter optimal kvalitet. Målet er at elevernes trivsel er i top,
og at den enkelte elev føler sig fagligt udfordret.
Jeg vil gerne ønske jer alle en god sommer, og på gensyn torsdag den 8. august hvor alle starter kl.
08:00
Jan Poulsen
Skoleleder

Elevfest
Fredag den 24. maj afholdte elevrådet en fest for eleverne på mellemtrinnet. 75 elever havde tilmeldt
sig festen. Der var dans, konkurrencer, sodavand, slik og chips. Stemningen var i top, ligesom
temperaturen i lokalet lå en del over almindelig stuetemperatur – sikke der blev danset.
En stor tak til elevrådet for en herlig fest, og en stor tak til de forældre som hjalp os på aftenen.
Gårslev Skoles Venner
I skoleåret 2012-2013 har frivillige fra Gårslev Skoles Venner (GSV) hjulpet skolens elever med
deres lektier. I første omgang var det én eftermiddag, som siden blev udvidet med endnu en
eftermiddag. Det er vi som skole rigtig glade for. Tak for hjælpen.
I kommende skoleår har GSV lovet at medvirke til, at vi stadig kan sende vores 6. årgang til
Bornholm. I samarbejde med 6. årgang vil GSV sikre, at GSV / eleverne fra 6 årgang kan bidrage
med et økonomisk tilskud til turen. Det er vi meget glade for, og turen til Bornholm er dermed sikret.
Tak for hjælpen Gårslev Skoles Venner
Afslutning på dette skoleår
Torsdag den 27. juni afholder 6. årgang aktivitetsdag for skolens øvrige elever. Det sker efter
følgende plan:
- Før 10-pausen er der aktiviteter for eleverne i indskolingen
- Efter 10-pausen er der aktiviteter for mellemtrinnet
Fredag den 28. juni er sidste skoledag for alle.
Som det fremgår på forældreintra så kan elever der er tilmeldt morgenåbning i Svalebo denne dag
møde ind som de plejer. De vil være i Svalebo frem til kl. 09:00. Svalebo har åbent som normalt
fredag den 28. efter skoletid.

Første skoledag efter sommerferien
Det nye skoleår starter med første skoledag torsdag den 8. august. Alle elever møder kl. 08:00. Vi
glæder os.
Nyt skema og nye klasselister
Eleverne vil tirsdag den 25.06.13. få skoleskemaer og holdlister, for det kommende skoleår, med
hjem i papirform.
Skulle der være spørgsmål til skemaerne og holdlisterne, så spørg endelig.

Svalebo
Vi har i Svalebo haft forskellige månedstemaer siden sidste nyhedsbrev.
Vi har lavet påskepynt, vi har haft rulle/sjippetema, fra skrot til robot og vi har haft udeliv. Vi har jo
også på hverdage nogle ganske almindelige pædagogiske aktiviteter. Vi har her i nyhedsbrevet
medtaget et par stykker og hvis I kommer forbi Svalebo, vil I kunne se flere billeder fra vores
hverdag.
Dans med Caroline i Hallen.
Vi var så heldige at Caroline kom forbi Svalebo en dag og inviterede alle de børn der havde lyst, til
at komme med i Hallen og lære at danse.
Der var fra starten 42 børn med dernede som blev varmet godt op.
De fik alle lært en lille koreografi og der blev danset på livet løs. Der var endda et par stykker som
havde lyst til at vise hvad de kunne danse.
Det blev til en fornøjelig eftermiddag med masser af motoriske og rytmiske udfordringer:
Tak til Caroline for en god oplevelse.

Fra skrot til robot i Svalebo
I april måned, havde vi "Fra skrot til robot"-tema i Svalebo. Vi startede med at finde en masse gamle
ting og skrald som vi kunne genbruge. Vi skilte også en computer ad, og det var spændende at se
hvordan sådan en ser ud indeni. Vi fandt også en masse gamle ting i kælderen og fik ting fra
børnenes hjem, og da vi havde fået fat i en masse limstifter til limpistolerne, var vi klar til at gå i
gang.
Aktiviteten foregik i vores nye værkstedsområde, og der var rigtig mange børn der kom forbi og
lavede deres helt egen robot. Der blev lavet mange sjove robotter og figurer, og fantasien fik frit spil.
Børnene blev rigtig dygtige til at bruge limpistolen, og de fandt helt nye måder at bruge gamle dåser,
mælkelåg, ledninger og flamingokugler på. Da robotterne var færdige, stillede vi dem op til

udstilling i Lille Aula.
Vi havde nogle rigtig sjove uger, og børnene fik efterfølgende deres robotter med hjem.

Ildbørn i Klubben:
Ildbørnene er nu ved at være klar til at komme i Klub. Vi har haft en glidende overgang til Klubben
med besøg hver mandag. Vi har holdt ”åbent hus” for forældrene hvor I fik information om børnenes
kommende Klubtid. For jer der ikke kunne være der, skal der lyde en opfordring til at tage med jeres
børn på besøg i Klubben og til at henvende jer til personalet i Klubben eller til undertegnede, hvis I
har spørgsmål eller undrer jer.
Vi vil fra Svalebo gerne sige tak til børn og forældre for tiden her hos os, tak for et rigtigt godt
samarbejde og rigtig god fornøjelse i Klubben.
Torsdag den 27. juni er alle Ildbørn jo inviteret til Hyggeeftermiddag ved Bålhuset.
Taskerum, skorum og garderober:
Det er børn og forældrenes opgave at holde orden i garderober, taskerum og skorum. Det betyder at I
skal lære jeres barn at sætte tasker, sko og tøj på plads, samt at holde orden i disse. Det er en god idé
at I som forældre jævnligt kommer forbi og hjælper jeres barn med denne opgave, og at I får tjekket
at jeres barn har det nødvendige skiftetøj og udetøj.
I forbindelse med sommerferien skal alle taskerum, skorum og garderober tømmes. Vi skal have
malet i sommerferien og der skal gøres rent.
I bedes også lige komme forbi og se på glemte sager inden sommerferien, der er rigtigt meget og det
der ikke er afhentet når vi går på ferie vil blive givet til velgørenhed.
Personale:
Trine, som er pædagog i skole og Svalebo er gået på barselsorlov og Lene Andersen er vikar for
hende. Vi kender Lene rigtigt godt, da hun har været ansat som pædagog på Gårslev skole igennem
længere tid.
Jette N er blevet færdig med pædagoguddannelsen. Jette har hele tiden og skal fortsat være pædagog
i skolen og i Svalebo, men nu har hun også papir på uddannelsen. Tillykke til Jette.
Så vil vi gerne ønske jer alle en rigtig god sommerferie efterhånden som I når dertil. Vi håber at det
bliver dejligt vejr, at I alle nyder ferien og vi glæder os til at se jer efter sommerferien.
Venlig hilsen Jette Lehmann, Ledende Pædagog.

