Navne og telefonnumre m.m.
Skolens kontor: 6375 2233
Skolens hjemmeside:
www.abildgaardskolen.odense.dk
Skolens email:
Abildgaardskolen.buf@odense.dk

ForældreIntra:
si.abildgaardskolen.odense.dk/fi/
ForældreIntra på mobilen
si.abildgaardskolen.odense.dk/m/fi/
Afdelingsleder:
Viceskoleleder Jens Christian Hansen,
Mailadresse: jech@Odense.dk

Kære forældre og elever

Klasselærere i B 19/20
4A: Kamilla Jelsing og Frank Zielke
4B: Lenni Lund Stouby og Liana Juhl Nielsen

Med denne folder vil vi ganske kort præsentere B-skolen, der
rummer mellemtrinnet.
Vi vil orientere jer om vores traditioner, vaner og rutiner. Men
også hvilke forventninger og ønsker vi har til samarbejdet med
jer forældre og jeres barn/børn, samt fortælle hvad I kan forvente af os.

5A: Mona Hassan og Jeanette Rosford Martinsen
5B: Ole Møller og Ibrahim Dalal
5C: Figen Yilmas og Ole Ravn Maach
6A: Anne Lotte Dannerfjord og Christian V. Hansen
6B: Mette Lynggaard og Said Rafik
6C: Peter Ø. Christensen og Mette Gregersen

Vi vil gøre vores bedste for at leve op til jeres tillid og ser frem til
et godt og frugtbart samarbejde - til gavn for jeres barns udvikling og læring.
Velkommen på mellemtrinnet på Abildgårdskolen,
vi glæder os til samarbejdet.
August 2019
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Kort om B-skolen
Vi er typisk ca. 150 elever på mellemtrinnet, for det meste fordelt
på 3 klasser på hver årgang.
Alle elever går i skole hver dag fra kl. 8.00 - 14.45.
Der er 22 voksne - 1 afdelingsleder, 18 lærere og 3 pædagoger - til
at varetage arbejdet med elevernes undervisning (læring) og trivsel.

Forventninger til eleverne i B-skolen
•
•
•
•
•
•

At jeres barn møder til tiden, dvs. kl. 8 - HVER DAG.
At jeres barn møder frisk og udhvilet.
At jeres barn medbringer pennalhus med indhold (inkl.
passer, lineal og lommeregner)
At jeres barn overholder skolens regler.
At jeres barn deltager aktivt i alle skolens fag og
aktiviteter.
At jeres barn viser voksne og kammerater respekt.

Læsebånd/samlinger
Vi har fokus på læsning, og derfor har vi 4 dage om ugen læsebånd
kl. 8.00-8.15.
Én gang om ugen har vi fællessamling med fællessange, optræden,
meddelelser osv. Samlingerne foregår i fællesrummet, og eleverne
sidder på gulvet samlet klassevis. Klasserne har på skift ansvar for
samlingerne.
Trivselsuge
En projektuge med fokus på sprog og trivsel. Grupper dannes på
tværs af klasser og klassetrin. Formål: at eleverne får fokus på/
forståelse af deres sprog og adfærd over for andre. Eleverne dels
på hold på tværs af klasser og årgange, så de får mulighed for at få
relationer til andre, end de plejer. En kollega fra hver årgang har
ansvaret for at planlægge/koordinere ugen mht. hold og aktiviteter pba. den skabelon, vi har udviklet gennem de seneste år.

Værd at vide om B-skolen
På mellemtrinnet arbejder vi på gradvist at gøre eleverne mere
selvstændige, vi stiller højere krav til dem og har også højere forventninger.
Det betyder ikke, at I som forældre bliver mindre betydningsfulde
- tværtimod! Det er afgørende vigtigt for jeres barn, at I følger
med i jeres barns udvikling, læring og trivsel.
Vi vil løbende orientere jer om vores syn på det, og I vil hurtigt blive kontaktet, hvis der er ting, der bekymrer os.
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Traditioner i B-skolen
I B-skolen ønsker vi at styrke sammenholdet og fastholde de ting,
vi synes hjælper os med det. Derfor har vi disse traditioner:
Fastelavn
Vi markerer fastelavn i 4. og 5. klasse med udklædning og tøndeslagning. 5. årgangs lærere arrangerer og planlægger dagen. Klasserne dekorerer selv fastelavnstønderne.
Højtider
Jul, ramadan. Mht. jul arrangeres en B-klasselærerdag i starten af
december.
I Ramadan afholder vi særlige samlinger med fokus på Islam.
Lucia-optog
En tradition, der er lige så gammel som skolen, hvor 5. årg. - både
drenge og piger - går Lucia-optog på Luciadag. Eleverne plejer også
at gå Lucia, når skolens personale samles dagen før juleferien. Skolen har Luciadragter og klasserne øver sig i skoletiden.

Forårsfesten
En fest for elever, forældre og søskende med boder, mad, drikke
og underholdning.
5. kl. er ansvarlig for penge/bank; 6. kl. er ansvarlig for mad/café).
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Vi anvender kun elektronisk kommunikation, så derfor er det vigtigt, at I mindst to gange om ugen tjekker ForældreIntra, og at vi
På bagsiden er der ”adresser” til ForældreIntra samt link til ForældreIntra på mobilen.
Husk også at give besked når/hvis I skifter telefonnumre!
Målstyret undervisning
På Abildgårdskolen har vi besluttet at arbejde med målstyret undervisning. De opstillede læringsmål forklares og tydeliggøres, så eleverne ikke er i tvivl om, hvad de skal lære såvel fagligt som socialt.

Dansk som andet sprog
Vi har et stort fokus på at udvikle elevernes sproglige kompetencer.
Derfor bruger lærerne meget tid på at arbejde med sprog i alle fag.
B-skolen
Skolen følger planen for nationale test. Derudover tester vi alle eleverne i både dans og matematik.
De praktisk-musiske fag
Eleverne i B-skolen får bl.a. undervisning i billedkunst, håndværk
og design (sløjd og håndarbejde), musik, madkundskab,
Aktivitetstimer
Som en del af Folkeskolereformen har vi fokus på at eleverne er
aktive - også gerne i fritiden. Vi præsenterer eleverne for nogle af
de aktiviteter, man kan gå til. Vi samarbejder bl.a. med Ung Odense. De sidste to timer om tirsdagen er eleverne - på tværs af klasser og årgange - enten på skolen eller i Diamanten. De aktiviteter,
der i de seneste år har været meget populære blandt eleverne er
bl.a. ridning, fitness, svømning, cykling, skak/spil, It og kor.
Lærerne på skolen arbejder tæt sammen med personalet i Ung
Odense.

Lektier/faglig fordybelse
De ugentlige lektioner er obligatoriske på mellemtrinnet.
Timerne varetages af både klassens
matematik– og dansklærer, så
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vi sikrer, at eleverne får den bedst mulige støtte til at blive så dygtige, som de kan.
Svømning
5. klasserne har to svømmetimer om ugen. Det er obligatoriske
timer, som alle skal deltage i.
Eleverne skal medbringe badetøj og håndklæde.
Forældrenes ønske om fritagelse begrundet i sygdom skal meddeles skriftligt eller via ForældreIntra. (Gælder også idræt)

Computere
Skolen råder over et antal computere. Meget arbejde i skolen
og derhjemme foregår på computer.
Hvis jeres barn medbringer computer i skolen (og det synes vi
er en god idé), skal I vide, at skolen ikke har nogen forsikring,
der dækker i tilfælde af skader på computere, Ipads eller mobiltelefoner. Elever kan dog låne en computer på skolen, som
lånes under erstatningsansvar 1 skoleår af gangen. Computerne må ikke tages med hjem, men skal låses inde på skolen.
Dette kræver at man kan stille med en godkendt hængelås.

Idræt
Idrætsfaget er også tillagt to ugentlige lektioner. Det er vigtigt, at
eleverne medbringer idrætstøj, idrætssko og håndklæde.
Der klædes om til idrætstøj , og der bades efter timerne.
Skolen har separate badekabiner og der er forhæng i baderummet.
Forældrenes ønske om fritagelse begrundet i sygdom skal meddeles skriftligt eller via ForældreIntra. (Gælder også svømning på 5.
kl.)

Kantinen
Eleverne på mellemtrinnet kan bestille mad i skolens kantine.
Bestillingen fortages om morgenen, og det bestilte afhentes
til spisepausen kl. 11.30.
6. klasserne har desuden mulighed for at benytte salatbaren,
hvor man selv blander sin salat. Der følger en lærer med fra
klassen/årgangen til kantinen kl. ca. 11.20.

Kristendomskundskab
Kristendom er et ikke-forkyndende eksamensfag, som giver viden
om forskellige religioner og deres betydning for menneskers sociale og kulturelle udvikling.

Frikvartersordning
I 12-pausen er der aktiviteter for delskolens elever - boldspil i
gymnastiksalen og stilleaktiviteter i delskolen.
Retten til den indhegnede bane (til boldspil) fordeles mellem
B– og C-skolen.
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