Velkommen til
Hurup Skole

EN GOD SKOLESTART
01-11-2018

Kære forældre
At begynde i skole er et kæmpe skridt – både for dit barn, men bestemt også for
dig som forælder – og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er
fyldt med mange nye indtryk, som dit barn skal forholde sig til. Der er alle de nye
klassekammerater, lærerne, pædagogerne, frikvartererne, undervisningen, lektierne og skolefritidsordningen. Ja, listen er lang for den nye skoleelev, som begynder i skole.
For os er det vigtigt, at dit barn trives og har det godt i skolen og får mest muligt
ud af skoledagen.
En ny hverdag skal indfinde sig, og det er vigtigt, at vi alle gør vores til, at skolestarten bliver så positiv som muligt, både for dit barn og for dig.
Positive forventninger, samarbejde og gensidig respekt er de vigtigste forudsætninger for, at dit barn får den bedst mulige skolegang.
Åbenhed, respekt og ligeværdighed er afgørende for vores samarbejde og målet
bør altid at fremme dit barns udbytte af undervisningen.
En god skole, hvor elever trives, lærer og dannes er ikke noget vi kan beslutte,
men noget vi skaber i fællesskab, hver eneste dag.
Det betyder at:
 vi altid omtaler den anden part respektfuldt i barnets nærvær
 skolen ser hjemmet som en vigtig ressource og samarbejdspartner
 skolens lærere og pædagoger ser skole-hjemsamarbejdet som en vigtig del
af deres arbejde
 du engagerer dig i dit barns skolegang
 du respekterer lærernes og pædagogernes profession og bakker op om deres arbejde
 vi gensidigt informerer og samtaler om væsentlige forhold vedrørende barnets trivsel
 vi kontakter hinanden direkte, vedrørende forhold omkring dit barns skolegang - hellere en gang for meget end en gang for lidt
 du deltager i forældremøder, skole-hjemsamtaler og arrangementer på skolen
 du respekterer skolen som barnets vigtigste arbejdsplads

Hjertelig velkommen på Hurup Skole
og vi glæder os til samarbejdet

Tina Kramer Westergaard
Skoleleder

SkoleIntro
Skolestarten på Hurup Skole hedder SkoleIntro og starter 1. april det år, dit barn
skal starte i børnehaveklasse.
Målet med skoleintro er at give dit barn de bedste forudsætninger for skolestarten
til august. Dit barn skal først og fremmest føle sig tryg på skolen og i skolens fællesskab. Derfor har vi i SkoleIntro fokus på at både du og dit barn lærer skolens
hverdag at kende og får styr på mange praktiske ting.
Dagsrytmen vil i løbet af introperioden nærme sig skolens dagsrytme så starten i
børnehaveklassen bliver sammenhængende og genkendelig for dit barn og dig.
I skoleintro mødet dit barn blandt andet førskoleopgaver, musikleg, frikvarter,
biblioteket, motorik, fællessamling, kreativitet, ture i skolens lokalområde og
masser af leg.
Vi har klare mål og formål for aktiviteterne i SkoleIntro og du har mulighed for at
følge med via vores kalender.
i samarbejde med børnehaveklasselederne kigger vi desuden på holddannelse og
kommer med vores bud på to harmoniske børnehaveklasser.
SkoleIntro er tre måneder med mange nye oplevelser, udfordringer og fællesskaber, som tilsammen skal forberede dit barn til skolelivet.

 Hvor må jeg være – indenfor og udenfor?
 Hvor finder jeg toiletterne, biblioteket,
boden, kontoret osv.…?
 Hvordan foregår det, når man skal
spise?
 Hvilke ordensregler er der på skolen?
 Hvad skal man, når klokken ringer?
 Hvordan er jeg sammen med de store
elever?
 Hvem arbejder på skolen, og hvad laver
de?
 Hvor kan jeg få hjælp?
 Hvad laver man i børnehaveklassen?

Dagsrytme SkoleIntro og SFO
06.15
08.00
09.15
09.30
10.00
11.30
12.00
12.30
14.00
14.30
17.00

SFO åbner
Der serveres morgenmad indtil 7.30
Skolebørnene sendes i skole
Formiddagsmad
Frikvarter
Leg og aktiviteter
Frikvarter
Madpakker og læsebånd – fællessamling fredag
Udeaktiviteter
Skolebørnene kommer i SFO og der serveres eftermiddagsmad.
Leg og aktiviteter
SFO lukker (16.00 om fredagen)

Lukkedage
24. december
Mellem jul og nytår
Grundlovsdag
Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
Uge 29 og 30
Åbningstider
Mandag – torsdag 06.15 - 17.00
Fredag 06.15 - 16.00
SFO: 99173259
Skole: 99173240
Garderobe
I SkoleIntro har dit barn en garderobe og en kasse til skiftetøj. Husk at tjekke
både garderobe og kasse jævnligt og hjælp dit barn med at holde dem ryddede.
I ferie skal garderoben tømmes af hensyn til rengøring.
Eftermiddagsmad
Vores ”cafe” åbner kl. 14.00. Det foregår som regel i et klasseværelse eller udenfor, når vejret tillader det.
Der er to eller tre børn, der sammen med en voksen står for at servere maden i cafeen.
Vi serverer et sundt og varieret måltid fx rugbrød med pålæg, sandwich, suppe,
kyllingespyd, pastaslat ol. Hertil altid frisk skåret frugt og brød og en sjælden
gang får vi kage:-)

Min Institution
Min Institution er det system, vi bruger til dagligt at registrere dit barns fremmøde
i SFO.
Samtidig vi kan se stamdata, tilladelser, aftaler, registrering af fravær, ferie mm
vedrørende dit barn.
Det er også her vi har mulighed for at kommunikere med dig og omvendt.
Ind- og udmeldelse
Du kan melde dit barn ind i SFO fra dag til dag.
Udmeldelse og modulændring kan ske med en måneds varsel inden den 1. og
den15 i hver måned.
Dette skal ske på www.thisted.dk

10 forældreråd om trivsel











Tal ikke dårligt om dine børns klassekammerater – eller deres forældre
Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendtskaber på kryds og tværs i
klassen
Sæt spot på ”usynlige” kammerater i dit barns klasse. Børn der ikke nævnes,
aldrig er med hjemme osv.
Opmuntre dit barn til at forsvare den klassekammerat, der ikke kan forsvare
sig selv
Giv invitationer til fødselsdage fra klassekammeraterne høj-prioritet. Dvs.
sørg for, at dit barn så vidt muligt tager med til alle fødselsdage
Fortæl dit barn, at fødselsdagsfester er forskellige, og det er en del af spændingen
Når du selv holder fødselsdagsfest for dit barn, så husk den sociale fødselsdagspolitik: alle, ingen eller alle drenge/piger
Prioriter samvær med de andre forældre i klassen
Støt læreren i dennes arbejde med det sociale liv i klassen
Brug forældrerepræsentanterne og skolebestyrelsen i trivselsarbejdet

5 forældreråd om en god skoledag






Giv dit barn en god nats søvn og en god morgenmad.
Send dit barn af sted til skole i god tid og under trygge forhold.
Gør dit barn parat til skoledagen – tjek tasken!
Vis daglig interesse for skolen - spørger uden at forhøre.
Brug tid på jeres barns skolegang ved at støtte op om læsning og lektier.

Kontakt til skolen
Skolens nummer 99 17 32 40 går ind på kontoret.
Herfra kan der viderestilles til de andre telefoner.

Direkte numre:
99 17 32 40
brsk@thisted.dk

Skolens kontor, sekretær Britta Skaarup

99 17 32 41
tw@thisted.dk

Skoleleder, Tina Westergaard

99 17 32 51
libk@thisted.dk

Viceskoleleder, Lise B. Knudsen

99 17 32 43
Afdelingsleder og SFO, Hanne Mortensen
hamo@thisted.dk
99 17 32 44
brik@thisted.dk

Tekniskserviceleder, Brian Kær

E-mail:

hurup.skole@thisted.dk

Hjemmeside:

www.hurupskole.dk

