Velkommen på Risskov Skole
Det er vigtigt for os, at
både børn og forældre
føler sig velkomne på
Risskov Skole.

Vi har derfor, som en del af
velkomsten på
Risskov Skole, udarbejdet
denne pjece med information
om Risskov Skole.

Risskov Skole
Risskov Skole er en skole for alle børn i skoledistriktet, og vi har fokus på fællesskab for
alle.
På Risskov Skole arbejder undervisning og skolefritidsordning (SFO) tæt sammen om at
skabe en rigtig god dag for børnene, der går på skolen.
Dagligdagen på skolen bygger på tillid, fællesskab, glæde og lyst til at lære.
I samarbejdet med børn og forældre tager vi udgangspunkt i:
o at børn gerne vil lære og udvikle sig, og gør det på forskellige måder.
o at børn gerne vil tage et medansvar.
o at børn lærer bedst, når de trives.
o at alle, dvs. børn, forældre og personale, viser gensidig respekt og forståelse.
o at hvert enkelt barn skal opleve sig som en værdifuld del af fællesskabet.

Indskrivning på Risskov Skole
I forbindelse med indskrivning på skolen afholder
vi møde for de kommende 0. kl. forældre
torsdag den 16. november kl. 19.00 - 21.00.
Vi vil fortælle om:
o undervisning og SFO
o samarbejde mellem lærere og pædagoger
o forældresamarbejde
o at være skoleparat (se pjece).
(Se på hjemmesiden www.risskov-skole.dk)

Fra børnehave til skole/SFO
Vi har igennem mange år haft et tæt og godt samarbejde med børnehaverne i skoledistriktet om at sikre, at børnene får en god skolestart. Vi mødes med lederne i november måned for at tale om arbejdet med skolestarten til det kommende skoleår, og børnene og deres pædagoger kommer på besøg på skolen til områdedag, hvor der er
åbent i nuværende 0. kl., 1. kl. og i SFO.

Kalender – med henblik på skolestart mandag den 13. august 2018

o Torsdag den 16. november 2017 kl. 19.00 - 21.00
o
o
o
o
o
o

Informationsmøde for kommende forældre til 0. kl. børn.
Mandag den 26. februar eller tirsdag den 27. februar 2018
i tidsrummet kl. 16.00 – 17.30
Åbent Hus / velkomstbesøg for kommende 0. kl. børn og deres forældre.
Torsdag den 3. maj 2018 kl. 9.15 – 11.15
Områdedag på skolen for daginstitutioner med skolebørn.
Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 9.00 – 11.00
Besøgsdag i nuværende 0. kl. for kommende 0. kl. børn og deres forældre.
Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 19.00 – 21.30
Forældremøde for kommende 0. kl. forældre.
Torsdag den 21. juni 2018 kl. 15.30 – 17.30
Åbent Hus i SFO for kommende 0. kl. børn og deres forældre.
Skolestart mandag den 13. august 2018

Med venlig hilsen
Skoleledelsen på Risskov Skole
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