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Kære forældre!

besvarelser pænt over landsgennemsnittet.
Sådan skal det være, synes vi. Sidste år lå

Velkommen tilbage til skolehverdagen!

besvarelserne for elevernes rating af ”ro og

Tak, fordi så mange af jer prioriterede at

orden” kun lige omkring landsgennemsnittet.

møde op og være med på elevernes første

Det kan vi gøre bedre! Lærerne har spurgt

skoledag. Det betyder meget, at forældre,

eleverne ind til, hvad de lægger i deres svar.

elever og medarbejdere sammen kan skyde

Det viser sig, at eleverne er tilfredse med roen

det nye skoleår i gang.

i selve undervisningen. Det er i ”rummene”
omkring undervisningen, de oplever uro.
Altså fx færdsel på gangene, ved boden, til
morgensang. Vi ved, at ”ro og orden” har
betydning for elevernes læringsudbytte.
Derfor kører vi i efteråret en proces, hvor vi
involverer alle lærere, pædagoger og elevråd
i, hvordan vi sammen kan skabe mere RO!

Mange forældre med til første skoledag …

Vi arbejder med boden

Særligt velkommen til alle vores nye små

Lige nu arbejder vi på at optimere boden på

elever på 0. årgang – og velkommen til nye

flere områder. Vi vil rigtigt gerne gøre

forældre. Vi håber, I hurtigt vil falde til på

oplevelsen med at købe i boden til en rolig og

skolen og befinde jer godt. Allerede nu

tryg oplevelse for alle. En oplevelse, der i

fornemmer vi en god ro i indskolingshuset.

øvrigt hurtigt er overstået, så der er god tid til

Det lover godt.

at spise et fornuftigt og sundt måltid og holde

Projekt ”Ro og Orden”

frikvarter. Vi prøver forskellige ting af og har
sammen med vores nye elev-team i boden

Alle elever fra 0. – 9. årgang deltager hvert år

blandt andet lavet et nyt kø-system. Vi glæder

i en digital trivselsundersøgelse. Her bliver

os til at fortælle om flere nye tiltag.

eleverne spurgt ind til deres opfattelse af
arbejdsmiljøet, når det gælder ”faglig trivsel”,

Godt skoleår til alle!

”social trivsel”, ”støtte og inspiration” samt

På gensyn til forældremøderne i disse uger.

”ro og orden”. Generelt ligger elevernes
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