EFTERÅRSHILSEN FRA SKOLEN
Kære alle
Efteråret er en smuk årstid, med løvfald og de mange forskellige
farver overalt, hvor man kigger i naturen. Her kommer en
efterårshilsen med informationer fra skolen, der fortæller lidt om
hvad elever, medarbejdere og fællesbestyrelsen arbejder med i
denne periode.

Efterår
Så går vi en mørkere tid i møde, hvor der igen skal være lys på cyklerne om morgenen. Med hensyn til
trafik omkring skolen fungerer skolens kys-og-kør-plads ude foran skolen rigtig godt.
I november er der skole-hjemsamtaler for alle klasser. I får besked fra lærerne om, hvordan og hvornår
I skal tilmelde jer på AULA.
Tilde er fra uge 41 så småt ved at komme tilbage til skolen. I overgangsperioden frem til jul vil Janni
derfor fortsat være i både 0.-1. og 2.-3.klasse.

Trivsel
Vi har fokus på trivslen i de forskellige klasser, og der er opstart af ART-kursus for en del udvalgte børn
på skolen. Det er Mette Domino og Catrine Tolstrup, der varetager dette kursus.

Uge 41
I denne uge er der meget fokus på bevægelse. Der er morgener med morgensamling, sang og musik og
opvarmning med Simone, Berit og Jørgen som instruktør samt fælles aktiviteter på tværs af klasserne.
Indskolingen har haft sanglege, dans, stjerneløb, øvet sig i høvdingebold og har været med i turnering
med de ældste elever.
Mellemtrinnet har haft fodboldrundbold, guldgraverløb, extremløb, yoga og hop en vingummi. De
cyklede desuden til Vildbjerg for at være en del af skolekoncerten med gruppen Drums Across. En rigtig
god oplevelse for alle.
I forbindelse med arbejdet med Verdensmålene har både indskolingen og mellemtrinnet været på
billedskolen i Herning, og ved Dansk Røde Kors Ungdom med fokus på Verdensmål 5: Ligestilling
mellem kønnene.
Torsdag vil alle børnene kreere og præsentere en sund madpakke for hinanden
Fredag er der motionsløb, hvor I som forældre er inviteret til at være med. Dagen slutter kl. 13.05.
Vil I inspireres af børnenes aktiviteter, kan billeder fra denne uge findes på AULA under galleri, uge 41.

Nyvalgt elevråd
Der har været valg til skolens elevråd, og fra klasserne er følgende valgt ind: 2.klasse: Nynne, 3.klasse:
Thor, 4.klasse: Katrine, 5.klasse: Stine - formand, 6.klasse: Emil – næstformand. Velkommen til alle, der
ønsker at gøre en forskel på Sinding skole.
Som læreransvarlig for elevrådet, er det Jørgen Risum, som varetager dette arbejde.

Meningsfulde fællesskaber
I arbejdet med Meningsfulde Fællesskaber, har elevrådet i år valgt at fortsætte arbejdet med:
•
•

•

”Barnet og den unges perspektiv” med
fokus på sproget – eleverne imellem.
Målsætningen er, at tiltagene vil
afstedkomme en øget trivsel for alle
børn på skolen.
Elevrådet vil være aktive i alle klasser og
have en dialog om, og sammen med klasserne lave plancher om, hvordan vi indbyrdes kan tale
pænt til hinanden.

For lærernes vedkommende er fokuspunktet:
•
•
•
•
•

Dygtige fagprofessionelle.
Målsætning – at det enkelte barns mulighed for at udnytte sine
evner og blive så dygtige det kan, optimeres.
Der arbejdes i efteråret med løft af lærernes kompetencer i forbindelse med CO-teaching.
Co-teaching: To lærere går sammen om fælles planlægning, udførelse og evaluering i et fagligt
forløb i klasserne. Et 4 timers forløb.
Et andet mål er, endnu dygtigere lærere, der medvirker til at løfte elevernes faglige og sociale
trivsel samt at vi løfter det faglige niveau i dansk og matematik.

Vi har et ønske om, sammen med Hanne, at højne musiklivet på skolen.
Målsætning:
•

En lektion med tolærerordning i musik i alle klasser

•

Musiklærer Mette Marie er med i 0.-3.klasse

•

Musiklærer Thomas er med i 4.-6.klasse

•

Der er fortsat morgensang hver morgen

•

Lille og store kordag

•

Julekoncert i Kongrescentret med 4.-6.klasse

Indskrivning til det nye skoleår
Tiden er ved at nærme sig til, at vi skal i gang med indskrivning af nye børn til kommende 0. klasse.
Indskrivningen vil igen i år foregå digitalt via dette link: https://tea-f.tabulex.net/webindskrivning.dk
Der er åben for indskrivning i perioden 1/11 – 14/11 2021. Informationsmødet vedr.0.klasse bliver
afholdt i foråret 2021.

Nyt fra SFO
I uge 42 er der sampasning med Hvepsereden om morgenen frem til kl. 08.00, hvor børnene sammen
med SFO-personalet går op på 1.sal. Der er kun tilmeldt ganske få børn, men personalet vil sørge for,
at der bliver hygget om dem, der kommer.
Der er fyraftensmøde onsdag den 3.november kl. 16.30 i SFO.

Her fra skolen vil jeg sige jer alle tak for et rigtig godt samarbejde og ønske jer alle et dejligt efterår og
en god efterårsferie.

Med venlig hilsen
Majbritt Larsen
Skoleleder

