Mødetid
Klassen lukkes op af læren ca. 8.10, hvorefter klassen samlet går ned til morgensang kl. 8.15. Som
forældre er man velkommen til at deltage i morgensangen på sidelinjen.
Hvis man kommer for sent, bedes man vente i klassen, til morgensangen er slut. Af hensyn til tilsynet med
skolens elever må de ikke møde før kl. 8.00, medmindre de er tilmeldt i SFO. De elever, som ikke er i SFO
og grundet bus eller anden logistik er nødsaget til møde før kl. 8.00, må opholde sig i kantinen.

Afhentning
Vi vil gerne have besked både i skolen og i SFO´en, hvis dit barn hentes af en anden person end normalt.
Når skoledagen er slut, går elever der er tilmeldt SFO ned i SFO´en.
Elever, der ikke er tilmeldt SFO skal afhentes/forlade skolen i løbet af et rimeligt stykke tid (10 – 15 min.).
Alle elever skal sige farvel til en voksen.

Frikvarter
Foregår udenfor med mindre vejret er meget dårligt, så husk tøj efter vejret.
Skolens udearealer har vi opdelt i gården og på græsset.
I gården: amfi-scenen og fliseområde ud fra skolen hen til ”andre” fliser.
- Der må eleverne efter aftale med voksen gå ud selv.
På græsset: fliseområdet + græsareal inklusiv legepladsen.
- Altid sammen med voksen. - Storgruppen må efter aftale med voksen være der, men altid kun gruppevis.

Garderobe + tøj og sko
Der er skabe til eleverne på gangen. I takt med skolen vokser vil eleverne skulle dele skab med en
kammerat. I skabet skal der være tøj alt efter vejret men altid: skiftetøj, regntøj og gummistøvler,
turtaske, drikkedunk. Solcreme om sommeren.
Elever og forældre har ansvar for skabenes indhold og orden. Skabene skal tømmes og rengøres af elever
og forældre inden ferierne. (efterårs-, jule-, vinter-, påske-, og sommerferie)
Skolen er skofri-zone for alle eleverne. Forældre bedes bruge blå “sutter” eller tage skoene af.
Til idrætsundervisningen skal eleverne have behageligt tøj på, som de kan bevæge sig i samt egnede sko til
såvel udendørs som indendørs aktiviteter. Der må ikke opbevares mad i elevernes skabe.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Sygdom og fravær
Ved sygdom eller andet akut fravær kontaktes skolen (66 12 21 45) mellem kl 8.00 – 9.00.
Eller på SFO telefon 91895748 i SFO´ens åbningstid.
Ved planlagt fravær gives besked til klasselærer via Viggo, ved fravær mere end to dage, skal der laves
aftale med skoleleder. Hvis elever fra mellemtrinnet ikke er mødt ind/meldt syg ved skoledagens start,
kontakter skolen hjemmet.

Madordning

Alle elever deltager i den fælles madordning. Eleverne får formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.
Der kan vælges vegetarmad og/eller fravælges svinekød. Der kan desuden vælges gluten- eller laktosefri
mad. Der skal blot gives besked til kontoret. Eleverne hjælper på skift med at dække bord, rydde op og
gøre rent efter maden.

Drikkedunk

Mobiltelefoner

Eleverne skal hver dag medbringe en fyldt drikkedunk, som opbevares i deres skab. Så kan de evt. i løbet
af dagen tage en tår eller medbringe den, hvis vi er på tur.

Mobiltelefoner, som medbringes på skolen, skal opbevares i elevens taske, med mindre der er lavet anden
aftale i den enkelte klasse. Skolen dækker ikke eventuelle skader, som sker på elevernes telefoner.
Såfremt telefonen skal bruges i undervisningen, får eleverne besked om dette.

SFO
Er åben fra kl. 6.30 - 8.10. og fra undervisningen er slut (12.15) og til 16.30.
Der vil være mulighed for at få morgenmad inden kl. 7.45; bolle, cornflakes eller havregryn.
Aktiviteterne i morgen SFO´en vil primært være spil, tegne, læse og andre mere ”stille” aktiviteter.
Kl. 8.10 følges eleverne i klasserne.
Forældre skal krydse deres barn ind om morgenen, hvis barnet skal i SFO. Barnet skal igen krydses af, når
det hentes. Barnet skal sige farvel til en voksen, når det hentes.
I SFO´en er der rum for elevernes ideer til lege og aktiviteter, men der igangsættes også i løbet af ugen
aktiviteter af forskellig karakter både ude og inde. Det prioriteres at være ude hver dag.
Eleverne får eftermiddagsmad omkring kl. 14.00.
Bliver et barn afhentet efter 16.30, faktureres forældrene med kr. 75,- pr. påbegyndt kvarter.

Kommunikation
Skolens intranet Viggo anvendes til kommunikationen mellem hjem og skolen og forældrene imellem.
Viggo kan også downloades som app. Hvis du vil hente Viggo i din browser, skal du skrive
www.glasoda.viggo.dk.
Alle klasser har et ”rum” i Viggo, hvor lærere kan lave opslag til klassen.
Forældre kan kontakte alle ansatte via Viggo. Ønsker du/I at blive ringet op, så skriv en besked på Viggo til
den af skolens medarbejdere, der ønskes kontakt med. Sædvanligvis vil du blive kontaktet så hurtigt som
muligt, og vi stræber efter at du altid vil være kontaktet senest den følgende hverdag.
Vi forventer, at forældrene og personale dagligt tjekker Viggo. Det er muligt at slå notifikationer til eller
fra, når der er nye opslag og beskeder.
Der afholdes et forældremøde i hver klasse i starten af skoleåret og der afholdes to skolehjemsamtaler, en
i efteråret og en i foråret.

IT – hjælpemidler
Eleverne medbringer deres egen I-pad/tablet eller PC. e. Skolen dækker ikke eventuelle skader, som sker
på elevernes tablet/computer. Skolen har et velfungerende WiFi så al tilslutning til internettet foregår
trådløst. Alle elever får udleveret et Uni-login.
0. klasse:
Det er fint – men ikke noget krav – hvis eleverne har en I-pad eller en tablet.
1. – 3. klasse:
Eleverne medbringer en I-pad eller en tablet. Skolen har adgang til forskellige platforme/læringsportaler.
4. – 9. klasse:
Eleverne skal medbringe en bærbar PC. Skolen har adgang til forskellige platforme/læringsportaler.

Fødselsdage
Elever, der har fødselsdag, er velkomne til at medbringe flødeboller, frugt eller lignende til uddeling til
deres klasse. Kager og frugt skal være udskåret og klar til uddeling efter frokosten.
Når I afholder børnefødselsdage er det meget vigtigt for klassen trivsel, at man altid inviterer enten
drengene eller pigerne eller hele klassen og ikke kun udvalgte elever. Vi vil derfor indtrængende bede jer
om at respektere dette, når I planlægger børnefødselsdage.

Legetøj

Eleverne må ikke medbringe legetøj, med mindre anden aftale er lavet fx i forbindelse med arrangement
eller speciel dag i skole eller SFO.
Løbehjul, rulleskøjter og skateboards må medbringes og bruges i frikvartererne - altid med cykelhjelm på.
Løbehjul og skateboards skal sættes ved siden af affaldsskuret i træpallen. Opbevaring sker på eget
ansvar, så det kan være en god ide at bruge en cykellås. Cykler må ikke bruges i frikvartererne og skal
placeres i cykelstativerne enten overfor skolen på Ørstedsgade eller i cykelstativerne ved affaldsskuret.

Legeaftaler
Indgås i hjemmet mellem involverede forældre.

Penalhus
Der er i klasserne et stort basis penalhus, som eleverne er fælles om. Det er med til at give ansvar for
fællesskabet. Elever skal altså ikke medbringe penalhus. På mellemtrinet når der bliver behov for ekstra
redskaber som passer, lommeregner og vinkelmåler, medbringer eleverne selv dette.

Lån af lokaler
Skolens lokaler kan lånes til arrangementer i klasserne. Lokaler skal bookes ved Henriette på kontoret.
Skolens ydredøre låses normalt kl 16.30 - hvis det skal ændres, skal der også gives besked om det på
kontoret. Køkkenet vil ikke være åbent, så derfor skal elever/forældre selv medbringe service mm.
Alle lokaler skal efterlades i samme stand + bordopstilling, som ved arrangementets start.
Afslutningstidspunkt er kl 21.00 med mindre andet er aftalt.

Arbejdslørdage

Hvert år arrangerer skolen 2-3 arbejdslørdage, hvor forældre opfordres til at deltage og hjælpe til med
forskellige praktiske opgaver, det kan være rengøring, maling eller andet arbejde.

