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Forældreinformation

Kære forældre
Så har vi taget hul på et nyt skoleår, og det var dejligt at se en flok glade børn ved flagstangen i formiddags.
Mange forældre havde også valgt at følge deres barn på 1. skoledag efter sommerferien. En dejlig tradition
og tak for det.

Aflevering af børn om morgenen
Hvis forældre kører deres børn til skole, kan barnet sættes af på den lille parkeringsplads og selv gå ind.
Afleveringen foregår som” et kør rundt system”, så der ikke opstår farlige situationer for børnene med
bakkende biler. Ønsker forældre at følge barnet ind i skolen, parkeres på den store parkeringsplads foran
hallen.
Forældremøder
I dette skoleår afholdes de første forældremøder efter følgende plan:
Onsdag den 23. august kl 17 – 19.30 forældremøder for afdeling C: 6.a og b, 7.a og b, 8.a og b og 9. klasse
Onsdag den 6. september kl. 17 -19.30 forældremøder for afdeling B: 3.a og b, 4.a og b og 5.a og b
Onsdag den 20. september kl. 17 -19.30 forældremøder for afdeling A: 0. klasse, 1.a og b og 2.a og b
Møderne starter i alrummet med fælles oplæg fra ledelsen og skolebestyrelsen, hvorefter der en kort
pause. Møderne fortsætter derefter ude i de respektive klasser. Årgangsteam udsender dagsorden for
møder i de enkelte klasser. Husk tilmelding på intra.
PIT-STOP
På Ferslev Skole prioriterer vi trivsel højt. Vi har derfor fået etableret et PIT-STOP. I PIT-STOP kan eleverne komme,
hvis de trænger til en pause, har brug for en snak eller konkrete problematikker. Trivselsperson Pernille Gaardsøe vil
være tilstede, når der er åbent.

Mobilfrizone i afdeling C
Vi vil gerne hjælpe eleverne til øget fokus på læring og koncentration, og øget fokus på socialt samvær og
fællesskab i pauserne. Derfor indføres mobilfri zone i afdeling C fra skoleårets start. Tiltaget evalueres
sammen med eleverne ved efterårsferien for at se, hvilken effekt mobilfri tid har. Forældre og elever i
afdeling C har får flere informationer om reglerne.
Nedlæggelse af modtageklasser
Fra dette skoleår har Aalborg Kommune nedlagt modtageklasserne, hvilket betyder at nytilkomne elever
fra andre lande starter deres skolegang direkte i distriktsskolen. Eleverne skal således modtage
danskundervisning sideløbende med de integreres i folkeskolen. Det stiller nye krav til os som folkeskole,
og vi er i gang med at udarbejde en model for modtagelse af nyankomne elever. Arbejdet i klassen omkring
modtagelse af nye elever er af stor betydning for, at integrationen lykkes, og hele forældregruppens
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inddragelse heri er også en afgørende faktor. Når / hvis der kommer nye elever til jeres barns klasse, vil I
som altid blive orienterede, og vi håber, I vil bidrage til, at integrationen må lykkes.

Eftervidereuddannelse
Også i dette skoleår har vi en del medarbejdere på videreuddannelse. Det drejer sig om lærerne: Hanne
Duusgaard, Michael Turn Pedersen, Claus Holm Andersen og pædagogerne: Lisa Olesen og Heidie Rye.
Det betyder, at der er bestemte ugedage, hvor de ikke træffes på skolen.
Cafémøder vedr. Min Uddannelse
I løbet af efteråret afholdes cafèmøde, hvor det er muligt at få introduktion eller hjælp til brug af
platformen Min Uddannelse og forældreintra. Dato følger.
Skolefoto
Skolefoto finder sted den 4/9 og 5/9 og gælder 0.,1.,3.,5.,7. og 9. klasse. Info følger.

Vi ser frem til et godt skoleår med et positivt og konstruktivt samarbejde omkring jeres barn og dets
klasse. Hvis der er tvivl eller usikkerhed omkring jeres barns skolegang, kontakt da altid årgangsteamet
eller skolens kontor.

Med venlig hilsen
Skolens ledelse

Ann Andersen

Finn Pilgaard

Birgit Nielsen

Viceskoleleder

DUS/indskolingsleder

Skoleleder

