Skægkærskolen
Sindingvej 15, 8600 Silkeborg
Telefon: 89 70 26 00 / E-mail: cbv@silkeborg.dk

En Bindestreg - Juni 2014
Særudgave i anledning af Skolereformen.
Kære forældre.
Denne udgave af Bindestregen er lidt anderledes end sædvanlig. Heri kan læses i
oversigtsform, hvad den nye skolereform kommer til at betyde på Skægkærskolen.
Ønskes der yderligere baggrundsoplysninger om reformen, er der lavet en god kommunal
blog som findes på skoleporten under reform.
Mål:
Der er tre overordnede mål med den nye reform:
•
•
•

Alle børn skal blive så dygtige de kan. (Vi skal både støtte og udfordre alt efter
elevens behov..)
Skolen skal mindske den sociale baggrunds betydning for uddannelse. (Alle skal
have mulighed for f.eks. lektiehjælp i skolen)
Tillid og trivsel skal styrkes i folkeskolen. (Fortsat fokus på elevernes gode trivsel.)

Indhold:
Politikerne i Silkeborg Kommune har beskrevet arbejdet med Skolereformen som en
proces der løber over 3 år. Det betyder vi ”øver os” og udvikler undervejs. Vi har gang i
mange forandringer og nogen nye elementer vil komme til løbende. F.eks. er der også
områder, vi glæder os til at samarbejde med den nye Skolebestyrelse omkring. (f.eks.
forældreansvar og udvikling af ”den åbne skole”)
Der er besluttet en række forandringer for folkeskolen generelt, og her nedenfor vil jeg
beskrive den måde, vi griber det an på her i Skægkær. Eleverne forberedes her på skolen
(af lærere eller mig), men tal gerne hjemme om de nye gode muligheder for læring og
trivsel!
Som bekendt, kan den måde vi taler om ting på, have kæmpe indflydelse på hvordan det
rent faktisk bliver! Vi har også i denne sammenhæng meget brug for jeres opbakning.
Hjælp os med at tale positivt om alle de nye spændende ting med jeres børn!
Nye mødetider, nyt skema, nye ord:
0.-3. årgang skal have 30 timer om ugen. De møder ind hverdag kl. 8.15 og får fri kl.
14.15 og er klar til SFO.
4.-.6 årgang skal have 33 timer om ugen. De møder også 8.15 næste år og har 3 dage til
15.15 og to dage til kl. 14.15. Klubben er naturligvis klar derefter.
7.-9. årgang skal have 35 timer om ugen. De får også én ”kort” dag til 14.15, 2 lange dage
frem mod 15.45 og to dage til kl. 15.15.

Skemaet: Nedenfor er der en oversigt over, hvordan et kommende skema vil kunne se ud.
De faktiske skemaer for klasserne arbejdes der hårdt på. De forventes ude før ferien! Der
er en del nye ord på skemaet, som uddybes her.
Fagforløb. Dette dækker alle fagene i skolen. Der er lavet lidt om i antallet, - således er
der f.eks. mere dansk og matematik fra 4.-9. klasse og der indføres tidlig sprogstart med
engelsk fra 1.klasse og tysk fra 5 klasse. Samtidigt er der en ny sammentænkning af
håndarbejde og sløjd til faget: Håndværk og design, ligesom hjemkundskab fremover
hedder madkundskab. Vi glæder os til god tid med 75 minutters fagforløb fremover.
Fagdag: En ny ting hos os hver onsdag for alle. På denne dag har man oftest den samme
lærer og det samme fag dagen igennem. Dette er dagen, hvor man nemt vil kunne
arrangere ture ud i samfundet, - eller inviterer én udefra ind i skolen. Sammenhæng og
god tid til faglig fordybelse. På fagdagen ligger der også bevægelse i ca. 45 min. med i
indholdet. Vi glæder os til f.eks. i natur/teknik både at kunne forberede en tur i skoven,
være i skoven og arbejde, tage noget skovbund med hjem til undersøgelse og nå at dele
viden med hinanden og samle op på dagen.
UUV- Understøttende undervisning: Dette er i princippet al det, der ikke er fagfaglig
undervisning. Her er der plads til pauser, til bevægelse (leg/løb/spil osv.), og til at arbejde
med elevernes trivsel og læring. Her tænkes både individuelt med elevsamtaler og i
klasse/gruppesammenhæng. I den understøttende undervisning ligger også det, der i dag
kaldes ”timeløse fag”: sundheds- og seksual undervisnings, trafik, job og uddannelse osv. I
morgenbåndet vil der også kunne læses eller løbes en tur f.eks. Vi ser frem til at have
mere tid til at kunne arbejde med trivsel og andre måder at lære på.
Fordybelse: I denne periode er der mulighed for at arbejde med lektier, træning og
fordybelse i noget man er optaget af. Som forældre bliver I ikke helt berøvet muligheden
for at følge med i børnenes skolegang, idet der fortsat vil være en forventning om at de
yngste f.eks. læsetræner hjemme. På samme måde vil der også kunne være opgaver for
de større elever af en karakter som skal laves hjemme- større afleveringer f.eks. Vi glæder
os til at kunne hjælpe alle godt i gang med opgaver, som tidligere bare kom med hjem, og udfordre de der har behov for noget ekstra.
Fællestid: Vi vil gerne fremme fællesskabet på skolen og indfører derfor hver fredag
fællestid. Den sidste fredag i måneden for alle elever på skolen samlet, og de øvrige
fredage for afsnittene hver for sig. Vi glæder os til gode fællessamlinger med sang og
glæde.
Særligt for indskoling: I indskoling vil der fremover være mere deltagelse af pædagoger i
undervisningen. Der vil være meget fokus på den gode trivsel fortsat, og vi lægger stor
vægt på en kvalitets fyldt SFO også fremover. Prisen er sat ned- kvaliteten ikke!
Særligt for mellemtrin: De elever der går til blæserundervisning, vil kunne få denne i den
understøttende undervisning. Også her understreger vi klubbens betydning for at
understøtte børnenes gode relationer og trivsel generelt.
Særligt for udskoling: Valgfag lægges op til at kunne tages udenfor skolen her. Det vil
f.eks. kunne være i ungdomsskolen eller med tirsdagens orkesterundervisning hos
Skægkærblæserne.
Vi arbejder fortsat med fin planlægning og er som altid åbne for dialog☺
Der følger særskilt info om SFO og klub inden ferie. Løbende orientering på forældreintra.
Mvh. Peter Mortensen.

Skemaer, som vi forventer til næste år på Skægkærskolen.
Bemærk at vi laver længere fagforløb end de nuværende 45 minutter. Fremover 75 minutter med
bedre tid til fordybelse og mindre antal af forskellige fag på en dag.

Indskoling.
Skema
8.15-8.40

mandag
Startlæs/UUV
1.fagforløb

tirsdag
Startlæs/UUV
1.fagforløb

onsdag
FAGDAG

CA.9.5510.15
10.15

Pause

11.25- 35
11.3512.05

8.40

12.0513.30

13.3014.15
Ialt

--

torsdag
Startlæs/UUV
1.fagforløb

fredag
”Fællestid”(afsnit/
alle)
1.fagforløb

Pause

Pause

Pause

Pause

2.fagforløb

2.fagforløb

Indhold:
Fag+uuv.+
Fordybelse

2.fagforløb

2.fagforløb

Spise
Pause

Spise
Pause

Spise
Pause

Spise
Pause

Spise
Pause

3.fagforløb

UUV
12.05-13.00

---

3.fagforløb

3.fagforløb
12.05-13.30.

(Incl.10.min
pause)
Fordybelse

3.fagforløb
13.00-14.15

6.t

6.t

6.t

(Incl. 10
min.pause)
Fordybelse

(incl. 10 min.
pause)
UUV
13.30- 14.15

6.t

6.t

Mellemtrin:
Skema
8.15-8.40

mandag
Startlæs/UUV

tirsdag
Start-læs/UUV

8.40

1.fagforløb

1.fagforløb

onsdag
FAGDAG
(3,0 time
fagformiddag)
Samt
30.min
flydende
pause/uuv.

torsdag
Start-læs/UUV

fredag
”Fællestid”(afs
nit/alle)

1.fagforløb

1.fagforløb

Pause

Pause

2.fagforløb

2.fagforløb

CA.9.5510.15
10.15

Pause

Pause

2.fagforløb

2.fagforløb

11.25- 35
11.3512.05

Spise
Pause

Spise
Pause

Spise
Pause

Spise
Pause

Spise
Pause

12.0513.30

12.05-13.30
3.fagforløb

UUV
12.05-12.35

FAGDAGfortsat( 2
timer
fageftermidd
ag) .
--

12.05-12.35

12.05-13.30
3.fagforløb

(incl. 10 min 3.fagforløb
pause)
12.35- 14.00
4.fagforløb
13.30-14.45

Fordybelse
3.fagforløb
12.35-14.00

SLUT 14.15.
(incl. 10 min
pause)
4.fagforløb
14.00- 15.15

(incl. 10 min
pause)
Fordybelse
13.30- 14.15

(incl. 10
min.pause)
4.fagforløb
14.00-15.15

Fordybelse
14.4515.15
I alt 33 t.

7,0t

7,0

6,0t

7.0

6.0

Udskoling:
Skema
8.15-8.40

mandag
Startlæs/UUV

tirsdag
Startlæs/UUV

8.40

1.fagforløb

1.fagforløb

onsdag
FAGDAG (3,0
time fagformiddag)

torsdag
Start-læs/UUV

fredag
”Fællestid”(afsni
t/alle)

1.fagforløb

1.fagforløb

Samt 30.min
flydende
pause/uuv.
CA.9.5510.15
10.15

Pause

Pause

Pause

Pause

2.fagforløb

2.fagforløb

2.fagforløb

2.fagforløb

11.25- 35
11.3512.05

Spise
Pause

Spise
Pause

Spise
Pause

Spise
Pause

12.0513.30

12.05-13.30
3.fagforløb

12.05-13.30
3.fagforløb

I alt 35 t.

Spise
Pause

FAGDAG12.05-13.30
fortsat( 1.5 t.
3.fagforløb
fageftermidda
g) .
-(incl. 10 min (incl.10 min.
(incl. 10 min.
pause)
pause)
SLUT 14.15.
pause)
4.fagforløb
4.fagforløb
13.30-14.45 VALGFAG
Fordybelse
13.30-15.15

Fordybelse
(incl.15 min
pause)
14.4515.45.
7,5 t

13.30 -15.45
(incl.15 min
Konf.7 årg.
pause)
(nogle uger)

7,50

6,0t

12.05-13.30
3.fagforløb

(incl. 10
min.pause)
4.fagforløb
13.30-14.45

UUV 14.4515.15

7.0

7.0

