Saltum skole

Ud i virkeligheden – ind i fagligheden

Informationsfolder
Indskolingen
Kære forældre.

Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål,
der opstår, når jeres barn starter på Saltum skole.
Aflevering: Det er vigtigt, at I gør farvellet kort når I
afleverer jeres barn. HUSK, at jeres barn nu er ”skolebarn” og
skal til at klare tingene selv.
Bibliotek:
Vi låner bøger på skolens bibliotek en gang om
ugen. Man må låne 3-5 bøger ad gangen.
Formiddagsmad: Børnenes formiddagsmad skal ligge i
tasken, så den er nem at finde, eller i køleskabet på gangen.
Det er en god idé, at det er mad man kan have i hånden - fx.
en bolle eller frugt. HUSK tydeligt navn på madpakke,
drikkedunk og evt. plastposer.
Forældreintra:
Alle forældre får udleveret en kode til
forældreintra. Her kan man sende beskeder til lærerne, holde
sig opdateret med hvad der sker i klassen og tilmelde sig møder
og arrangementer.
Frikvarter: Vi holder frikvarter fra 10.00 - 10.35 og fra
12.15 – 13.10. I middagspausen spiser børnene de første 10
minutter med en voksen. Vi er ude hver dag, så husk tøj efter
årstiden og vejret.
Fællessamling:
Vi har fællessamling en gang om ugen
på ”rullende” dage.
Fødselsdage: Vi fejrer selvfølgelig jeres barn, når det har
fødselsdag. Barnet må gerne dele noget ud den dag. Hvis man
inviterer hjem til fødselsdag er det vigtigt, at man inviterer
ALLE piger, ALLE drenge, eller Alle børnene.
Idræt: Alle klasser i indskolingen klæder om i idræt.
Børnene bader og skal derfor have håndklæde med. Husk sko
– da gulvet er koldt og man ikke må have strømpefødder.
Legetøj:

Medbringes kun efter aftale med de voksne.

Lus:
Hvis dit barn får lus skal skolen og SFO informeres
så vi kan sende sedler med hjem til resten af børnene. Dit barn
skal have vasket hår i luseshampoo og kæmmes inden det må
komme i skole.
Mobiltelefon: Mobiltelefoner må gerne være med, men skal
være slukket og ligge i tasken i skoletiden.
Mødetider: Børnene møder hver dag kl. 7.55 og slutter
skoledagen efter klassens skema.
Børnene må, når de har sagt farvel til de forældre, der har
fulgt dem i skole, gå ind i klassen og sætte sig på egen plads,
evt. med en bog eller anden stille aktivitet. Alle skal være i
egen klasse. Dog tidligst kl. 7.50 hvor døren er låst op.
Det er vigtigt, at I voksne hjælper børnene med at møde til
tiden.
Penalhus:
Børnene skal altid have mindst 3 spidse
blyanter og viskelæder i penalhuset.
Skolebøger: Børnene skal altid have relevante skolebøger i
tasken og bøger der lånes fx. læsebøger skal pakkes ind.
Skoletasken:

Skoletasken stilles på den anviste plads i klassen.
Overtøjet og fodtøj skal være i garderoben på gangen.
Medbring gerne indesko.

Sund skole:

Saltum skole er en sund skole. Se skolens kostpolitik.
Sygdom og fravær: Du behøver ikke ringe til skolen, hvis dit
barn er syg. Det er tilstrækkeligt, at vi får besked, når barnet
møder igen via kontaktbogen på forældreintra. Hvis det drejer
sig om længerevarende sygdom, vil vi dog gerne vide besked.
Husk at skrive i kontaktbogen når dit barn har været sygt eller
fraværende af anden grund. Hvis en elev holder fri i enkelte
timer, meddeles det skriftligt til fag - eller klasselæreren. Der
gives ikke fri til at tage en tidligere bus. Hvis en elev holder fri
en enkelt dag, meddeles det skriftligt til klasselæreren. Hvis en
elev holder fri mere end en enkelt dag, kontaktes kontoret
skriftligt. Forældrene er selv ansvarlige for, at deres barn får

indhentet det stof, som klassen har arbejdet med i den periode,
barnet har haft fri.
Udeskole:
Saltum Skole er udeskole. Derfor foregår
undervisningen ofte udenfor. Hver 14. dag er hele dagen sat af
til udeundervisning. Det er vigtigt, at børnene har tøj på til at
kunne være ude i længere tid. På udeskoledagene skal barnet
have en lille taske med til mad og drikke.
Undervisnings:
Når dit barn møder i skole skal det være
Parat undervisningsparat. At være undervisningsparat vil
sige, at barnet er udhvilet, har læst lektier, har spist
morgenmad, har orden i skoletasken og har sund mad med.

I har som forældre et stort medansvar for klassens trivsel, så
husk, ikke at udelukke andre børn eller tale dårligt om dem.
Det er også vigtigt, at I bakker op om lærernes og pædagogernes arbejde i klassen. Er
I i tvivl om noget, så kontakt os, inden I taler med børnene om det. Jeres barn bærer
dét videre, som de hører og ser.
Læg besked på kontoret hvis I skal i kontakt med lærere eller pædagoger, så ringer vi
gerne tilbage - eller skrive en besked i forældreintra.

Vi vil gerne indbyde til et positivt og konstruktivt samarbejde om jeres børn.
Venlig hilsen
Lærerne og Pædagoger i indskolingen.

I kan altid holde jer opdaterede om skolens aktiviteter på skolens hjemmeside:
www.saltumcentralskole.dk eller på https://www.facebook.com/saltumskole/

