MEDBESTEMMELSE

BEVÆGELSE

Elevernes medbestemmelse er vigtig, og skal gives så
meget plads overhovedet muligt. Medbestemmelse
handler om trivsel, indflydelse, ansvar og medansvar
for sig selv og andre. Det er en vigtig kompetence,
som udvikles hele tiden.

Vi sjipper, hopper og løber de 120 ord, vi leger
matematik ind i kroppen
både inde og ude. Vi læser
skilte i lokalområdet, og vi
laver iPad-løb. Eleverne
bevæger sig i alle timer. De
bevæger sig mere, end de
sidder stille. Herudover
bruger vi Bårse-hallen og
stadion til trivsels- og
idrætsundervisning. Til idræt
træner vi kropskompetencer,
leg og boldspil. Vi arbejder med opmærksomhed på
hinanden. Vi får pulsen op og farve i kinderne, mens
vi træner og leger.

Medbestemmelse er en naturlig del af det daglige
arbejde med Ugeskema. Herudover er medansvar en
del af vores trivselsarbejde. Eleverne vælger
sammen, hvad de vil arbejde med omkring trivsel, og
eleverne styrer både dagsorden og ordstyrer-rollen,
når vi holder skolemøde hver måned.

KLUB
Klubben åbner klokken 6.00, og her er mulighed for
at få en bid morgenmad og lege rolige lege, indtil
skolen starter kl.8.00

Skolen i Bårse er en lille skole for børn fra 0.klasse til
og med 3.klasse. Vi har omkring 30 elever på skolen,
samt seks mødestabile lærere og pædagoger, som er
glade for deres arbejde. Skoledagen er fra klokken
8.00 til 14.00.
Skolen er omfattet af frit skolevalg. Det betyder, at
alle kan søge om optagelse, som på enhver anden
folkeskole.

TRADITIONER

Når skoledagen slutter kl.14 åbner klubben igen. I
klubtiden er der altid mulighed for leg ude og inde.
Der er mulighed for at deltge i værkstedsaktiviteter,
så som træarbejde, maling, smykkefremstilling og
syning.

Skolen i Bårse er en afdeling af Svend Gønge-skolen i
Lundby. Det giver os mulighed for at mødes omkring
den traditionelle diskofest i Bårse, hvor alle klubbørn
fra Bårse og Lundby fester sammen. Og til efteråret
er det Lundby afdelingen som inviterer til fælles
oplevelser.

Ved bålpladsen
bager vi snobrød
og pandekager. Vi
laver popkorn og
stegte æbler. Man
vælger selv sine
aktiviteter, og de
voksne er klar til at guide de børn, der har behov for
hjælp til at komme i gang.

Til vores sommerfest fejrer vi sammen vores elever i
3.klasse, som skal videre. Det er en fest, hvor alle
familier deltager. Det gør de også til vores julefest.
Herudover går vi Lucia og fejrer fastelavn sammen
med vores lokale plejehjem. Vi har desuden vores
årlige tur med overnatning på Avnø Naturcenter,
som har både et fagligt og et socialt tema. Her er bare
rart at være!

Sidst på eftermiddagen byder vi på et lille
mellemmåltid til de børn, der skal være sent i klub.

Skolen i Bårse

Skoledagen er bygget op omkring tre genkendelige
moduler. Dagen starter med naturfaglige fag: natur
og teknologi samt matematik. Efter frikvarteret har
vi de humanistiske fag som dansk, engelsk og
kristendom. Kreative fag, billedkunst, musik, idræt,
ture og trivsel, ligger sidst på skoledagen. Strukturen
er med til at skabe forudsigelighed og tryghed for
alle, samt en glidende overgang fra skole til klub,
hvor værkstedsarbejde og andet kan fortsætte.
Klubben er åben hverdage fra kl.6.00 til 8.00 og igen
fra kl.14.00 til 17:00 (fredag til 16:30).
For flere oplysninger eller en rundvisning på skolen,
kontakt venligst:
Svend Gønge-skolens kontor på tlf. 55 36 38 38 eller
Indskolingsleder Lykke Larsen på tlf. 30 56 00 13

EN TRYG SKOLESTART

UGESKEMA REVOLUTION

MATEMATIK OG TEKNOLOGI

Eleverne på skolen i Bårse får en tryg og forudsigelig
skolestart.

Vi har taget UgeskemaRevolutionen til os. Denne
undervisningsform giver god mulighed for, at alle
elever kan arbejde alsidigt og differentieret. Eleven
vælger arbejdsopgaver, ud fra et veltilrettelagt
skema. Eleverne lærer, med vejledning, at
administrere egen tid, så alle opgaver på skemaet
bliver løst inden ugens udgang. Opgaverne er
differentieret og understøtter den enkelte elevs
udviklingstrin. Det er med til at skabe motivation.
Læs evt mere på ugeskemarevolutionen.dk

Matematik og teknologiforståelse er vigtig for alle,
og vi prioriterer, at vores elever udvikler deres viden
og færdigheder. Det betyder blandt andet, at
udfordringer og opgaver bliver tilrettelagt, så det
kalder på vores elevers naturlige nysgerrighed,
fantasi og kreativitet. Vi arbejder bl.a. med
robotteknologi (LegoWeDo) se evt. link:
https://vordingborg.dk/kommunen/nyheder/nyhed
sarkiv/robotterne-kommer/

Bygningen er som en lille landsbyskole var i gamle
dage. Vi har flere mindre lokaler, som giver mulighed
for mange forskellige aktiviteter med mindre hold.
Alle ansatte på skolen er professionelle, glade for
deres arbejde og for alle vores elever. De møder alle
børn positivt. Her er plads til alle – og alle bliver set.
Alle vores elever, går i skole her, fordi vi er valgt til,
fx fordi vi kan tilbyde et lille og trygt miljø.
Vi har et tæt samarbejde
med byens børnehave, som
har deres eget lokale, når de
er her hver formiddag. Det
betyder blandt andet, at
børnehavebørnene er kendt
på skolen, inden de starter i
børnehaveklasse, og vores
elever er vant til, at dele
deres skole og legeplads
med yngre børn.
Når børnene starter i børnehaveklassen, er de
sammen med deres børnehaveklasselærer frem til
middag. I de praktiske timer efter frokost er alle
elever sammen. Det er med til at skabe det
sammenhold og tryghed.
Alle kender hinanden og føler, at det er deres skole.
Vi har flere specialiserede fagfolk tilknyttet skolen,
således at vi, til hver en tid, kan tilbyde den enkelte
elev nøjagtig de rammer, der er nødvendige for at
trives, udvikles og lære inden for vores fællesskab.

UDELIV

LÆSNING OG SKRIVNING
Læsning og skrivning er vægtet højt hos os.
Vi læser hver dag – Vi læser makkerlæsning dialogisk
højtlæsning, stillelæsning, både i skolen og hjemme.
Vi læser i bøger og på iPad. Vi læser skilte, gravstene
og alt, vi møder i løbet af dagen. De ældste elever
læser med de yngste, og de yngste elever læser for
børnehavebørnene.
Eleverne skriver historier i hæfter og på deres Ipad.
Og de 120 ord hoppes, læses, skrives og synges.

Skolen i Bårse ligger i et område, som indbyder til
aktiviteter ud af huset. Vi tager på gå-, cykel- og
busture. Vores legeplads bruges både i pauser, i
skole- og i klubtid. Vi har klatrevæg, legehuse,
sandkasse, svævebane, mini trampolin, gynger,
klatrebane, bålhus, fodboldbane, cykler, mooncars,
rulleskøjter og mere.
Vi har bygget fuglekasser og insekthoteller, som nu
hænger på vores legeplads. Det giver os mulighed
for, sammen at kan følge med i dyrelivet omkring
vores skole. Vi lærer i og af naturen. Vi lærer,
hvordan og hvornår naturen kan spises, og vi høster
og producerer det spiselige.

