Godt at vide,
når man skal i 4. klasse

Kære forældre.
I denne folder kan I læse om strukturer, retningslinjer, holdninger og ønsker, som er fælles for de tre
klasser på 4. årgang.
Vi ønsker at komme tæt på hinanden, så 4. årgang
er det sted, alle børn føler sig hjemme. Hvor man
kender børn og voksne. Hvor man tør vove sig ud af
eget lokale og ind i nye sammenhænge. Hvor man
tør være sig selv. Uanset klassebetegnelse.
Vi glæder os til et nyt skoleår med årgangens børn
og forældre.

Med venlig hilsen team4
Hanne, Lene, Margrethe, Stinne og Ann-Berit

Nye modullængder
Det er besluttet, at vi går tilbage til 45 min. lektioner,
men hvor vi oftest har dobbeltlektioner - altså et modul
på 90 min. Hele skolen begynder dagen med morgenbånd på en halv time, det betyder, at vores ringetider bliver ændret:
8.00-8.30

Morgenbånd

8.30-09:15
09:15-10:00

10:00-10:30

PAUSE

10.30-11:15
11:15-12.00
12.00-12.30
12:30-13:15
13:20-14:05
14.15-15:00

PAUSE

Praktisk-musiske fag
Der er to nye fag på skemaet i år: Håndværk og design samt svømning. Disse fag indgår sammen
med musik og idræt i puljen praktisk-musiske fag.
Vi prioriterer mindre hold til disse fag og derfor deles årgangens elever i 4 hold på tværs.

På 4. årgang skal man have 3x45 minutters idræt
ugentligt. Deraf bruges 2x45 minutter til svømning. 1x45 minutters idræt ugentligt er en umulighed. Derfor har børnene idræt hver anden uge i
2x45 minutter.

På skemaet står, hvornår holdene skal have de enkelte fag. Holdene kan ses
under dokumenter på intra.

Følgende lærere underviser i disse fag:
Håndværk og Design:
Hold 1+2: Anette Juhler og Peter Dammeyer
Hold 3+4: Helle Echberg og Peter Dammeyer
Musik:

Margrethe og Stinne - alle hold
Idræt:
Margrethe og Søren Holm Paulsen - alle hold
Svømning:
Lene, Søren Holm Paulsen og Glen Sivebæk - alle hold

Morgenrutine
Der er ikke opsyn på skolen før 7.50.
Alle børn møder derfor først op ved
klassen på dette tidspunkt.
Vil man lege, må man være udenfor,
indtil man hører klokken første gang.
Kan man være stille og tale stille sammen,
så må man gerne sidde i klassen.
Hjælp børnene med at møde til
tiden. Vi har et stort ønske om, at alle børn er i klassen klokken 8.
Vi vil gerne gøre det til en god vane,
at være til stede og være undervisningsparate som samlet flok med
alt, hvad det indebærer.
Selvfølgelig kan man sove over, eller
komme for sent ud af døren. Det er
vi helt med på.

MADPAKKER
Vi vil gerne appellere til at alle børn
møder op med en god solid morgenmad i maven. Med den nye skemastruktur og ændrede ringetider går
der nemlig lidt længere tid, før børnene spiser 10-mad.

Ellers er alt som det plejer.
Børnene medbringer 10-mad og 12mad. Køleskabet på gangen kan anvendes til madpakker. Der afsættes
15 minutter til at spise 12-mad.

FRIKVARTERSLEGE
Som sidste år planlægger vi fælleslege i 10-pausen.
Alle børn skal deltage.
I 12-pausen giver vi børnene mulighed for at indbyde til fælleslege,
men her kan man også vælge frileg.

SELVSTÆNDIGHED
i 4. klasse

Det er fantastisk at kunne
navigere selvstændigt - også når
man går i 4. klasse.

Vi ønsker, at I støtter jeres børn, så de selvstændigt:


pakker idrætstøj og svømmetøj.



tjekker penalhuset en fast ugedag og sørger for, at der er
spidsede blyanter, viskelæder, farveblyanter (ikke tusser)
og lineal. Lav eventuelt en tjekliste.



rydder op i skoletasken på en fast ugedag. Det kan f.eks.
være en god idé at tømme tasken fuldstændigt - ofte ligger det manglende viskelæder på bunden af tasken.



læser ugeplan HVER uge. Lad barnet logge på elevintra
og finde ugeplanen selv.



møder til tiden hver dag. Det ville være dejligt, hvis alle
børn var i skole 7.55. Det giver en god og samlet start på
dagen uden stress og uden forstyrrelser.

STUDIETID
4. årgang har studietid tirsdag, onsdag og torsdag.
Børnene har studietid med deres stamklasse alle tre dage.

Tirsdag og torsdag har studietid det mål at give børnene forskellige
redskaber, som de kan anvende ind i undervisningen.

Onsdag er der ”træning”. Det vil være træning af faglig karakter,
primært i dansk og matematik, og vi vil bestræbe, at det bliver målrettet den enkelte elev.

Studietid varetages af:



Ann-Berit



Hanne



Stinne

MOBIL-TELEFONER
På 4. årgang SKAL mobiltelefoner blive i tasken hele
dagen. De må kun tages op
efter aftale med en lærer.
Mobilerne skal være slukkede i tasken.
Hvis jeres børn er i tvivl om
en aftale med far eller mor,
så skal barnet henvende sig
til en lærer, som gerne hjælper.
Hvis telefonen giver lyd fra sig i tasken (bip, brum, sum, ring),
så vil telefonen blive inddraget af de voksne og vil først blive
udleveret, når barnet tager hjem fra skole. Vi sender selvfølgelig en besked til forældrene i det tilfælde.
Alle klasser på mellemtrinnet er mobilfrie fra 8.00 til endt skoledag.

