Malling, den 2. juli 2015

Kære forældre til børn i indskolingen!
En lille hilsen til jer nu, hvor første år med Folkeskolereformen er afsluttet.
Skolebestyrelsen tog i indeværende år initiativ til at evaluere: bevægelse, skole/hjemsamarbejdet og lektiehjælp. Resultatet af denne evaluering har personalet drøftet, og det har
været grundlaget for de justeringer, vi har indarbejdet i næste skoleår. Såvel evalueringen som de
forbedringer vi sætter i værk, blev præsenteret på forældremødet i de tre afdelinger den
02.06.15. Her får I lige et kort resume.
Bevægelse
Det er et lovkrav at: ”undervisningstiden tilrettelægges, så eleverne deltager i motion og
bevægelse i gennemsnitlig 45 minutter om dagen”.
Alle børn får 2 lektioner idræt sammen med en faglærer og en pædagog samt 3 lektioner
bevægelse sammen med pædagoger pr. uge. Bevægelse ligger på samme tid hver dag.
For de yngste elevers vedkommende vil bevægelse også kunne være fri leg. Vi vil tilbyde
børneyoga som en del af ”bevægelsesbåndet”, og vores specialhold med motorisk træning vil
også tidsmæssigt være placeret, når der er bevægelse på skemaet.
Endvidere har personalet fokus på at inddrage bevægelse mest muligt i såvel holdtimerne som i
AI-timerne.
Tidligere engelsk
Eleverne skal have engelsk fra 1. klasse. Faget er lagt som en fast halv lektion i skemaet (i AI-tiden)
to gange om ugen, så eleverne får altså engelsk fra 0. klasse. Placeringen af engelsk i den
aldersintegrerede klasse vil give mulighed for såvel klasseundervisning som niveaudeling (læreren
underviser de mellemste og ældste, og pædagogen underviser de yngste). Hvordan engelsk
organiseres vil teamene afstemme efter klassens behov.
Farvel til ”leg og lær” og velkommen til ”træningstid” (faglig støtte/lektiehjælp)
Det har i indeværende år været frivilligt, om I forældre har ønsket, at jeres børn skulle deltage i
lektiehjælp – det som vi kaldte ”leg og lær”.
Pr. 1. august 2015 er lektiehjælp obligatorisk for eleverne.
Navnet ”Leg og lær” lagde op til en mere legende tilgang end praksis viste. Derfor har vi
besluttet, at lektiehjælp i indskolingen kaldes ”træningstid.”
Det er primært i dansk og matematik, at børnene i indskolingen får lektier for. Derfor ligger der nu
2 x én lektions træningstid i forlængelse af holdtimerne: i dansk tirsdag i 3. lektion og i matematik
torsdag i 3. lektion. Det er holdlærerne, der har børnene i træningstiden.
Da vores børnehaveklassebørn (yngste) får 25 lektioners undervisning pr. uge, altså 5 lektioner
mere end loven kræver, har vi besluttet at de yngste (skolestarterne) ikke skal have træningstid,
men i stedet ”legetid” – med tilsyn af holdlærerne. En mulighed der også kan anvendes for elever
med specielle behov (efter aftale med forældrene).
Forældrenes rolle i forhold til lektier
I forældre har givet udtryk for, at der har været usikkerhed om jeres rolle i forhold til
lektielæsningen.
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Derfor vil I, hver gang jeres barn skifter hold, få et brev, hvor læreren præsenterer sig selv, og hvor
I informeres om, hvad der forventes af jeres faglige støtte af barnet på det pågældende niveau.
Generelt for alle hold er, at I dagligt skal læse 15 min. med jeres barn - ligesom I har pligt til at
orientere jer i ugeplanen og snakke med jeres barn om indholdet som forberedelse på
dagen/ugen.
Pauser og madpakker
Børnene skal have lidt mad med, som de kan tage med i hånden, når de skal ud i 10-pausen. En
god almindelig madpakke til pausen kl. 11.40. Og endelig en god eftermiddagsmadpakke, der
spises i AI-klassen, lige inden de går i SFO kl. 14.45 (undtagen om onsdagen, da spises denne
madpakke i SFO).
Hvornår er det understøttende undervisning og hvornår er det fagundervisning?
Det var også et af spørgsmålene fra evalueringen.
På nedenstående skema er understøttende undervisning markeret som gule felter og
fagundervisning som grønne felter.
Struktur for indskolingen
Mandag
08:15- Ai
08:30 Godmorgentid
8:30- Faghold
9:45
matematik
9:45- Pause
10:10
10:10- Faghold
10:55 matematik

Tirsdag
Ai
Godmorgentid
Faghold
dansk
Pause

Onsdag
Ai
Godmorgentid
Faghold
dansk
Pause

Torsdag
Ai
Godmorgentid
Faghold
matematik
Pause

Fredag
Ai
Godmorgentid
Faghold
dansk
Pause

Træning dansk
på 7 hold
Skolebegynderne
leger med tilsyn

Faghold
dansk

Faghold
dansk

10:55- Bevægelse
11:40

Bevægelse

Faghold
dansk

Træning
matematik
på 7 hold
Skolebegynderne
leger med tilsyn
AI musik

11:4011:55
11:5512:15
12:1512:45
12:4513:00
13:0013:45
13:4514:30
14:3014:45

spisepause

spisepause

spisepause

spisepause

spisepause

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

Engelsk

Fællessamling

SFO

Engelsk

Fællessamling

AI tid

AI tid

AI tid

AI tid

AI tid

AI tid

AI tid

AI idræt

AI tid

AI tid

AI tid

AI idræt

Pause

Pause

Pause

Pause

Bevægelse
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Elevernes skemaer for skoleåret 15/16
- kan I nu se på Intra. Det ligger som en PDF-fil på opslagstavlen.
Vi fortsætter det tætte lærer-/pædagogsamarbejde. Det betyder, at der er en lærer og en
pædagog i alle AI-lektioner (i den aldersintegrerede klasse) samt i idræt.
Det bliver godt at komme i gang med næste skoleår. Vi ser det som et fortsat udviklingsforløb,
hvor der skal samles erfaringer, evalueres og justeres undervejs. Derfor er det også vigtigt, at vi får
feedback fra jer forældre, så vi som altid kan arbejde hen imod den bedst mulige skole for jeres
børn.
Med ønsket om et fortsat godt samarbejde

Malling skole

Per Bisgaard

pædagogisk leder

Hanne Gammelgaard Jensen
skoleleder
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