Velkommen til

MELLEMTRINNET
Information til forældre på Mellemtrinet
På Hørsholm Lille Skole

Velkommen
Dine lærere på mellemtrinnet byder dig velkommen…
Andrea Bing (AN)
Dansk, Projekt, Læse/staveløft, værksted
Sharon Heineke (SH)
Dansk, projekt, engelsk
Jens Thorup Rasmussen (JR)
Dansk, projekt, engelsk, kulturfag
Lene Ringheim (LR)
Matematik, Natur og teknik, projekt, idræt, værksted, matematikløft
Victoria Munkstrup (VM)
Matematik, projekt, værksted, Natur og teknik
Martin Munk (MU)
Støtte, musik, kulturfag
Rikkeline Wagensteen Juel (RWJ)
Støtte, værksted, idræt

Dagligdagen
Morgenmøde
Hver morgen mødes hele skolen til morgensang kl. 08.00 og synger to sange. Her
kan personalet også give korte beskeder.
Til morgensang skal man sidde med sin klasse, hvor man to og to deler en
sangbog, har front mod de elever, der styrer mødet og synger med.

Klassens time
I denne ugentlige time er der to lærere i klassen. Børnene skal lære, hvordan et
fællesskab styrkes ved at alle hjælper hinanden, respekterer hinanden, viser
hensyn, giver og får omsorg og opmærksomhed.
Derfor holder vi løbende trivselsmøder i hver klasse. Her taler vi om forskellige
emner, og børnene har mulighed for at få diskuteret de ting, de oplever som
problemer eller udfordringer. I en god og tryg atmosfære sørger lærerne for, at
børnene får ordet én ad gangen, mens de øvrige børn lytter til, hvad der bliver
fortalt.
Derudover bliver denne time også brugt til at afholde én til én elevsamtaler, dele
klassen i mindre grupper f.eks. pigerne og drengene m.m.

Projektundervisning
På mellemtrinnet har vi 3-4 projektuger om året, hvor der arbejdes tværfagligt
omkring et tema. Der vil oftest blive arbejdet innovativt og entreprenant, hvor
eleverne tager udgangspunkt i en reel problemstilling i verden, som de skal
forsøge at udvikle gode løsninger og muligheder for. Vi træner divergent
tænkning og kreativitet. Formålet er, at eleverne kan skabe og handle på
muligheder og gode ideer, både selvstændigt og i samarbejde med andre, med
henblik på at skabe værdi i verden omkring sig af økonomisk, kulturel og social
art.

Elevsamarbejde
Vi træner samarbejdskompetencerne i og på tværs af klasserne i store og små
grupper. Vi lærer eleverne at udvikle og identiﬁcere udfordringer og fordele ved
elevsamarbejde.
Samarbejdet foregår i mange forskellige slags grupper, det kan være på tværs af
klassetrin, køn, interesser mm.

Sociale spilleregler
På mellemtrinnet gør vi meget ud af, at eleverne blandes på kryds og tværs i
undervisningen, så de lærer hinanden at kende og arbejde sammen. Det styrker
fællesskabet og fremmer en god trivsel.

Musical

Gode oplevelser
Skærper nysgerrigheden og lysten til at lære samt styrker selvtilliden og troen på
egne og andres evner. Derfor…

• arbejder vi med alsidige emner og projekter

• tager vi på fagrelevante ture ud af huset
• inddrager vi forskellige arbejdsformer og metoder i
undervisningen

Forventninger
Gode arbejdsvaner
Giver et roligt og inspirerende arbejdsmiljø på årgangen. Derfor…

• møder børnene til tiden – velforberedte, mætte, udhvilede og
med skoletaske og penalhus pakket til dagens skema (af eleverne
selv)

• forventer vi, at børnene har madpakke, frugt og drikkelse med til
en lang skoledag med mange aktiviteter
• arbejder børnene alene, i makkerpar og i større og mindre
grupper på holdene og på tværs af årgangen
• tager eleverne deres bøger frem ved timens begyndelse

• bliver eleverne stadig bedre i stand til at koncentrere sig om
arbejdet
• oplever eleverne glæden ved at færdiggøre et stykke arbejde
• arbejder vi med at udvikle børnenes selvstændighed og
ansvarlighed i undervisningen
• husker eleverne at lave deres lektier
• informerer vi via elev- og forældreintra og forventer at
informationerne læses af hjemmet

Hvordan lægger vi mærke til, om vi er på rette vej?
Det gør vi, når vi kan konstatere, at…

• børnene er glade i skolen og kommer glade hjem
• børnene udtrykker sig i positive vendinger omkring dét at være i
skolen
• forældrene hører positive historier om deres børns skoledag,
herunder at de faglige historier dominerer: ”Vi lærte at…” - ”Vi
hørte om…” - ”Vi skal i gang med at…”
• børnene møder velforberedte til undervisningen

• Børnene lærer at acceptere hinandens ligheder, forskelligheder og
færdigheder
• lærerne ikke bruger uforholdsmæssig meget tid på at skabe ro i
klassen

• alle henvendelser sker ud fra tillid til, at alle parter har en
interesse i, at konﬂikter og problemstillinger løses til børnenes
bedste, og at alle parter derfor må og vil bidrage til dette

Kommunikation
Forældre imellem
Hvis der har været en mindre konﬂikt mellem to eller ﬂere elever, anbefales det,
at forældre kontakter hinanden via telefon, og at de husker at gå til situationen
med en åben og undrende tilgang, og husker, at der altid er to sider af en sag.

Kontakt til lærere
Når I kontakter os, ser vi helst, at I skriver en intrabesked. Der skal forventes en
svartid på 2-3 dage. Ved meget alvorlige tilfælde kan vi kontaktes på telefon.

Med henblik på den gode kommunikation, henviser vi desuden til brug af skolens
kommunikationsregler, som kan findes på hjemmesiden.

Sygdom/fritagelse
Ved sygdom eller fravær skriver forældrene i netprotokollen, således at lærerne
kan se det, når de laver protokol fra morgenstunden. Netprotokollen tilgås via

Forældreintra / Links / Netprotokollen. Klik på “Ny besked”. Afbrydes skoledagen
grundet sygdom, skal eleven kontakte kontoret eller klasselæreren, som så vil
kontakte forældrene inden eleven forlader skolen.
Fritagelse én dag kan gives af klasselæreren og skrives i netprotokollen på intra.
Fritagelse af længere varighed end én dag, skal søges skriftligt hos
administrationen ved at udfylde en formular, der ligger skolens hjemmeside
(information / blanketter). Den afleveres underskrevet, eller via mail på
hlsk@hlsk.dk

Praktiske informationer
Nye elever og forældre
Ved skoleårets første forældremøde, vælges der en/to kontaktforældre i hver
klasse. De tager sig af, at informere nye forældre om skolens, klassens og
forældregruppens aktiviteter samt traditioner.

Computere
Vi forventer at alle børn på mellemtrinnet har adgang til en computer eller Ipad
hjemme. Derudover forventes det at 5. klasse har en computer, ipad eller
lignende, som de kan tage med og lave tekstbehandling og regneark på i skolen.
Som udgangspunkt kan man godt anvende en Chromebook, da vi langt hen ad
vejen arbejder i G-suite, men i udskolingen kan der være enkelte elementer, som
fungerer bedre i Officepakkens Excel frem for Sheets.
Mere info om 4. klasse og computere følger.

Dukse
Hver uge vælges to nye dukse, som rydder op i klassen m.m. Husk at når man er
duks, bliver man ca. 10 min efter skole og klarer sin dukseopgave.

Garderobe
Eleverne har hver en garderobeplads, hvor de skal skal hænge overtøj,
cykelhjelme samt sko og sutsko - så det ikke fylder i klasserne. Garderoben er en
del af duksepligten.

Elevdemokrati

Hvert år vælges to elever fra klassen til skolens elevråd, samt to suppleanter.
Elevrådet holder møder og forholder sig til forskellige tiltag på skolen m.m..
Derudover, afholder vi skolemøder hvor elever kan stille forslag og melde sig til
udvalg og derigennem få medindflydelse på skolens liv og hverdag

Ringe hjem
For at vi kan hjælpe og passe bedst på vores eleverne, skal børnene kontakte
lærerne/personalet på skolen og her få hjælp til at ringe hjem, hvis de er kede af
det, har slået sig eller andet.

Arbejdsweekender og forældreskole
Hver forælder på Hørsholm Lille Skole skal lægge sit engagement i skolen på en af
følgende måder:

• enten i form af en fælles arbejdsdag på arbejdsweekenderne (8 mulige datoer
om året)
• i form af forældreundervisning på pædagogiske dage (2-3 mulige datoer om
året)
• eller en aktiv post i skolebestyrelsen (ca. 1 månedligt møde). Bestyrelsen
vælges på den årlige generalforsamling i marts
De forældre der ikke lægger en dags arbejde på skolen, opkræves et beløb
svarende til en måneds ekstra skolepenge ved skoleårets afslutning.

På fisketur

Traditioner
Introtur til stranden første uge af skoleåret
Hele mellemtrinnet tager på stranden, hvor vi hygger og leger.

Lejrskole
Hvert år tager hele mellemtrinnet på lejrskole sammen. I timerne op til lejrskolen,
arbejder mellemtrinnet med det faglige indhold, der er tilknyttet årets lejrskole.
Alle tre klasser tager på lejrskole sammen, da vi ønsker at eleverne lærer
hinanden at kende på tværs af klasserne, så der derved opstår venskaber og
kendskab til hinanden.

Læse/hygge-dag
På mellemtrinnet holder vi hvert år en læse/hygge-dag i de tre klasser. Hver elev
møder denne dag i skole med sovepose, tæppe, liggeunderlag, pude, bamse eller
lignende.
Så fjerner vi borde og stole, lægger os på gulvet i tæpperne med medbragte gode,
sjove, spændende bøger, som eleverne selv kan læse. Lærerne ligger med på
gulvet og læser selv samt læser højt for klassen. Mens man læser, må man hygge
med “læsesnacks”. Læsesnacks er små sunde snacks som ikke fedter bøger og
tæpper. Man skal have alm. madpakke og drikkedunk med - gerne noget der nemt
kan indtages.

Julefrokost
Hvert år holder vi julefrokost i klasserne. Alle elever tager en ret med til fælles
buffet. Der hygges, synges og holdes evt. taler. Vi ønsker hinanden en rigtig god
jul.

Juleværksteder og Lucia
Ved juletid er der juleværksteder på skolen, hvor indskolingen og mellemtrinnet
arbejder på tværs på forskellige værksteder. F.eks. Luciakor, billedkunstværksted
eller fx. madlavning. Det varierer fra år til år. Men Lucia er en fast tradition. Når
Luciakoret har sunget i Kirken for resten af skolen, kører de videre til et plejehjem
hvor vi igen optræder.

Karnebal
Hele skolen holder Karnebal. Alle elever kommer udklædt og slå katten af tønden i
gymnastiksalen. Indskolingen og Mellemtrinnet fester sammen med lege, dans
m.m. 4 klasse står for kageboden og de overskydende penge går til vores fælles
lejrskole.

Musical/teater
Musical/teater er en del af vores projektundervisning. Hver andet år laver
mellemtrinnet musical på tværs af klasserne. Vi forventer, at I forældre hjælper og
støtter op om processen. Vi har brug for, at I træner replikker med børnene
derhjemme, og vi har brug for ekstra hænder til at lave kostumer, kulisser mm.
Det år, hvor der ikke er musical, vil der være mulighed for at vælge en
teatergruppe i temaugen Æbleby.

Forårskoncert
Til forårskoncerten spiller klasserne en sang med deres musiklærer, og de elever
der har mod på at vise deres musikalske talent, kan optræde solo eller i grupper.
Arrangementet varer ca. en time.

Sidste skoledag for 9. kl.
På denne dag holder 9. kl. et afskedsshow og de kaster med karameller og
sprøjter med vand. Så elever der gerne vil være med til det, skal huske skiftetøj og
håndklæde. De elever der ikke ønsker at deltage, vil få tilbudt en anden aktivitet i
klassen, mens der er vandsprøjteri.

Translokation
Til 9. klasses translokation mødes alle elever og forældre på græsset bag
idrætssalen og spiser medbragt aftensmad, inden vi alle går ind i salen til
translokationen.

Morgenmad sidste skoledag
Den sidste dag inden sommerferien spiser vi fælles morgenmad på mellemtrinnet.

Regler
Mobiltelefoner
Eleverne aﬂeverer hver morgen deres mobiltelefoner i klassens mobilkasse, og får
den tilbage når skoledagen slutter. I faglige sammenhænge kan eleverne blive
bedt om at bruge deres mobiltelefoner til f.eks. vidensøgning, billeder mm.

Hætter
Eleverne må ikke have hætter på i skoletiden.

Slik
Hørsholm Lille Skole er slikfri, bortset fra klassens time og ved fødselsdage og
andre mærkedage. Hvis man har noget med, deles der ud til alle. Der opfordres
til, at man ikke putter slik i madkasserne.

Sprog
Vi har løbende fokus på elevernes brug af sprog, både i og uden for
klasserummet. Vi opfordrer til, at man også hjemme har fokus på hensigtsmæssigt
sprogbrug.

Snitteri

Mange hilsner
Andrea, Victoria, Martin, Jens, Sharon, Rikkeline og Lene.

Hørsholm Lille Skole
Højskolevej 11 · 2960 Rungsted Kyst
Tlf. 45 86 22 32
www.hlsk.dk · hlsk@hlsk.dk

