Elevråd og forældreinddragelse
Demokrati i børnehøjde
Fra skolestart i 0. klasse deltager børnene i
elevrådet, hvor de lærer at indgå i et demokratisk
fællesskab.
Elevrådet inddrages i relevante spørgsmål, og
børnene spørges til råds omkring rammer og
struktur. Gennem elevrådsarbejdet er vi f.eks.
blevet en telefonfri skole – til alles store
tilfredshed.
Elevrådet er et vigtigt omdrejningspunkt i
udviklingen af trivslen på vores skole, hvor
elevrådet bl.a. arrangerer to årlige arrangementer:
Trivselsdag og Nytårskur.
Pauseaktiviteter og fællesarealer er to andre
områder, som elevrådet er aktivt omkring:
børnene byder ind som tovholdere på aktiviteter i
pauserne og udfordringer med at ”passe på vores
skole” er ofte på dagsordenen.
I 2016 opstillede 50 % af eleverne til elevrådet.

Forældrene er aktive omkring børnenes trivsel.
Der er forældreråd i alle klasser, som arrangerer
aktiviteter for klassens børn og forældre.
Alle forældre har mulighed for at få indflydelse på
skolens ledelse ved at møde op til afdelingsrådets
åbne møder.
Forældrene er altid velkomne på skolen, både til
arrangementer og i hverdagen
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Store Merløse
Alle børn skal føle at de er del af et
fællesskab.
Alle børn skal udfordres både fagligt og
socialt.

Vi er en lille skole med store rammer og
højt til loftet!

Kom og besøg os:
Kontakt pædagogisk leder for aftale
Pia Engel Pedersen
Tlf.: 72 36 23 32

Læs mere på
www.kildedamsskolen.dk
Holbækvej 30 B-D
4370 Store Merløse

Skoledagen
Skoledagen starter med 30 minutters læsning, så alle
får en rolig start. Herefter starter fagundervisningen.
Vi har fordelt den obligatoriske lektiehjælp, kaldet
studietid, ud over alle ugens dage og placeret den
efter frokost, hvor børnene har fået rørt sig og derfor
igen er klar til at lære.
Vi anvender aldersintegreret undervisning dels for at
skabe et fællesskab mellem børnene på tværs af
alderstrin, og dels for at anvende vores ressourcer
bedst muligt. I indskolingen er der aldersintegreret
undervisning i kristendom, musik, billedkunst og
natur/teknologi.
På mellemtrinnet er der aldersintegreret undervisning i
musik, madkundskab, billedkunst, programmering,
multimedie, design, færdsel og førstehjælp.
Skoledagen skal være forudsigelig og tryg. Når en
lærer er fraværende, bliver klassen undervist af en
kollega, som de kender. Vi benytter yderst sjældent
vikarer.
Skoleåret og skoleforløbet følger også samme
mønster: Vi holder fast i traditionerne, som den årlige
motionsdag, Lucia-optog med 3. klasse, fastelavn,
sommerfest hvor 6. klasse opfører teater, samt
deltagelse i musikfestivalen Vilde Vulkaner.
Vores SFO er ligesom skolen opdelt i indskoling
(SFO1) og mellemtrin (Favoritten). I SFO’en møder
børnene de samme pædagoger som de møder i
skolen.
SFO’en arrangerer en masse forskellige aktiviteter:
rollespil,
boldspil,
bålmad,
bankospil,
musik,
højtlæsning og meget mere. Den aldersintegrerede
undervisning har ført til, at børnene leger sammen på
tværs af klassetrin, både i skole og SFO. Favoritten
holder aftenåbent en gang om ugen.

Trygge overgange
Fra børnehave til skole
Skiftet fra børnehave til SFO og skole er en stor
milepæl. Vi fokuserer på at gøre denne overgang tryg
både for børn og forældre.
Børnehaveklasseleder
og
indskolingspædagoger
samarbejder med børnehaven Huset, og fra skoleåret
2016-17, vil ”Storegruppen” i Huset møde voksne fra
skole og SFO flere gange i løbet af skoleåret.
I maj siger Storegruppen farvel til børnehaven og
starter i før-SFO, hvor børnene frem til august
gradvist vænnes til det nye skoleliv. Børnene lærer at
orientere sig i deres nye rolle som skoleelever.
Fra indskoling til mellemtrin
Overgangen fra indskoling til mellemtrin er ligeledes
en milepæl. I 3. klasse rykker børnene op blandt de
store på skolen. Lærerteamet, der overtager de nye
mellemtrinsbørn, underviser nogle timer om ugen de
sidste par måneder i 2. klasse. I samme periode
præsenteres børnehaveklassen for de lærere, de skal
undervises af i 1. og 2. klasse.
Fra mellemtrin til udskoling
Efter 6. klasse starter eleverne i udskolingen i
Tølløse. Udskolingsklasserne sammensættes af børn
fra Store Merløse, Tølløse, Ugerløse og Stestrup.
Børnene møder hinanden til fagdage et par gange om
året fra 4. klasse, dels for at børnenes skift til
udskolingen føles både tryg og spændende, og dels
for at lærerne kan sammensætte de nye klasser med
henblik på at skabe et attraktivt ungdomsmiljø med
de bedste vilkår for børnenes udvikling, læring og
trivsel.

