Forældreinformation – Voerladegård Skole sommerferie 2016
På fredag synger vi: ferie, ferie, ferie….siger farvel til 6. årgang og sender dem
videre på deres vej.
I forældre er velkomne til at være med i det omfang I kan på fredag. Programmet
er således:
7.30
morgenmad for 6. årgang og ansatte
8.15- ca. 9.00

morgensamling – hvor 6. årgang sædvanen tro sikkert har
nogle nomineringer for de voksne.

9.00 – 11.15

frikvarter, tid i klasserne og spisning

11.15-12.30

aktiviteter på boldbanerne – og den obligatoriske
Fodboldkamp mellem personale og 6. årgang. Rygtet vil
vide, at personalet er favoritter 

12.45-13.15

fælles afslutning i multirummet med sang, tale,
overrækkelse af diplom, sabelslugning, farvelsang og
flagalle.

Skoledagen slutter kl. 13.15.
Nyt skoleår
Skolen starter igen tirsdag den 9. august kl. 8.15 for alle.
Nye start- og sluttider for 3.-6. årgang
Vi har lavet lidt om på start- og sluttider i næste skoleår. 3.-6. årgang møder alle
dage kl. 7.45 og slutter alle dage 14.25. For eleverne i Lilleteam er møde- og
sluttiderne uændret – dog har vi rykket spisepausen til kl. 11.15.
Næste skoleår – lidt generel information
Vi skal i gang med år 3 med skolereformen. Vi er fortsat i gang med at udfylde
reformens rammer, som vi synes den giver bedst mening her hos os – for børn og
voksne. Bevægelsesdelen er fortsat et fokuspunkt. Vi synes, vi på mange måder
har bevægelsen med i planlægningen af undervisningen og børnenes læring –
men er også klar over, at vi som personale til stadighed skal have opmærksom
herpå.
Den åbne skole. Det handler om at vi som skole åbner op for det der ligger
udenfor skolen – både ved at komme ud, men også ved at få nogle/noget udefra
ind til os. Vi har et ønske om i det kommende skoleår, at komme mere ud. Gå lidt

mere ud i nærområdet, men også at tage lidt flere busture – altså hele dage, hvor
undervisningen og børnenes læring er koblet op på disse. En anderledes og
varieret skoledag er jo et af de elementer, vi skal forsøge at tilgodese og lidt flere
ture ud kan vi skrue op for. Ligeledes har vi i personalegruppen talt om at skrue op
for flere fagdage og dage, hvor vi arbejder på tvær af fagene med nogle emner
for at give rum til mere fordybelse.
Trivselsfremmende aktiviteter og træning af børnenes sociale kompetencer har i år
været en overskrift for et forløb for personalet. Det arbejde fortsætter i
børnegrupperne – og skal mere bevidst gives tid og rammesættes i teamene.
Trivselsrådenes arbejde og opbakning har været understøttende og skal fortsætte
jer forældres vigtige og altafgørende rolle heri.
Den digitale læringsplatform MinUddannelse har vi nu arbejdet med i et skoleår.
Personalet er på mange måder tilfredse med platformen og dens hjælp ind i
årsplanlægningen og planlægningen af kortere læringsforløb ind i fagene. Den
giver dog også en del udfordringer i forhold til nogle handlinger og ønsker – og
bl.a. ønsket om at få jer forældre til at kigge med. Lige pt er den ikke forældrebrugervenlig. Jeg vil bede jer forældre til kommende 5.-6. årgang være gode til
sammen med jeres barn at kigge med via MinUdannelse minimum en gang om
ugen. Men det hører I mere om på først kommende forældremøde.
På fyraftensmødet henviste jeg også til et par hjemmesider, hvis I havde lyst til at få
mere information om reformens elementer og fagenes fælles mål og i det hele
taget gode råd til rollen som forældre til et barn i folkeskolen.
www.emu.dk - gå til grundskole og forældre
www.uvm.dk/uddannelser/folkeskolen
Synlig læring arbejder vi videre med. Synlige, præcise læringsmål for eleven gør,
at eleven bedre kan tage del i egen læreproces. Her er bl.a. en god feed-back
et væsentligt element. I vores arbejde med den synlige læring er vi som skole
bevidste om, at ikke al vigtig læring kan målstyres!
To nye lærere
Karen Mette går på barsel. Elke, som har været vores faste tysk-støtte efter
indførelsen af faget tysk fra 5. klasse, siger vi også farvel til. Vi har ansat to nye
lærere. Tag godt imod Mette og Peter, som begge bl.a. kan noget med musikken!
Mette har været ansat på en privatskole i Horsens – og bor med mand og to børn i
Skanderborg. Hun skal tilknyttes yngste storeteam – men også have tysk i 5.-6.
klasse. Peter er 25 år, nyuddannet fra læreruddannelsen i Århus og glæder sig til at
kommer ud i det virkelige, pulserende folkeskoleliv.

Peter
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Den årlige sommerfest – sæt X i kalenderen den 18. august
Sædvanen tro har vi inviteret en trup udefra til at optræde i skolegården lige i
begyndelsen af skoleåret. Det er i år truppen Brændende Kærlighed, som
optræder med stykket O´hoy kl. 17.00. Forud er der forskellige boder i skolegården
– og hvor indtægterne derfra bl.a. går til næste års kulturelle indslag ved
sommerfesten.
Så er der blot at ønske jer alle en rigtig dejlig sommer. Jeg håber, I med jeres
barn/børn må få nogle dejlige, afslappende uger.
Merete Kristensen

