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Kære forældre til elever på Alkestrupskolen,
Allerførst en stor tak til alle jer forældre, der hjalp ved motionsdagen! Den
blev en kæmpe succes – som altid. Desuden tak til forældrebestyrelsen for
arbejdet med skolefesten, der også blev en stor succes!
Sparekatalog og Alkestrupskolen
Sparekataloget for Køge Kommune er nu vedtaget i en udgave, hvor
besparelserne ikke rammer Alkestrupskolen direkte. Skoleområdet skal dog
stadig stå for sin andel af den samlede besparelse, men endelig udmøntning
kendes endnu ikke i skrivende stund, da arbejdet omkring at udmønte
besparelserne indenfor de enkelte områder fortsat pågår.
Kommunikation og orientering
I Køge Kommune arbejdes der lige nu generelt set med Kommunikationsstrategien. På Alkestrupskolen har såvel MED-udvalg som Skolebestyrelse
også fokus på området, og her er der netop taget hul på arbejdet med
kommunikationspolitikken samt principper for det vigtige samarbejde mellem
hjem og skole. Vi øver os stadig sammen i at bruge Min Uddannelse som
digital platform til blandt andet ugeplaner. På skolen er vi også i proces
omkring en inklusionsstrategi, der vedlægges nyhedsbrevet.
Skolehjemsamtaler og Læringssamtaler
De første klasser har netop i uge 45 afholdt læringssamtaler, hvor elev og
lærer er i dialog om den enkeltes progression, læring og trivsel. De næste
klasser har samtaler i uge 49, hvor klasserne også har fag-/tema-dage.
(Husk her, at den daglige mødetid for elever er 8.00 til 14.00 mandag til og
med torsdag i uge 49). Samtalen indeholder ikke nødvendigvis en
forældreorientering. Skole-hjem-samtalerne ligger på Alkestrupskolen altid i
foråret, hvor også Elevplanerne udgives. Som rettesnor kan gives, at såfremt
man ikke kontaktes af lærerne, fortsætter eleven blot det gode arbejde. Er
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særlige tiltag nødvendige omkring en elev, vil man altid modtage særskilt
information som forældre.
Information og dokumentation omkring tests
På Alkestrupskolen er læsevejlederne tovholdere omkring testprogrammet.
Disse deltager i det fælles kommunale læsevejledernetværk, så arbejdet på
Alkestrupskolen bygger på et solidt grundlag med viden om den nyeste
forskning indenfor området. Alle elever på alle klassetrin 1.-6.klasse testes
således årligt i: Staveprøve og Tekstlæseprøve. Elever i 1.- til 4.klassetrin
testes desuden i ordlæseprøve samt sætningslæseprøve. 0.klasse har helt
sit eget testprogram. Desuden tages naturligvis både de frivillige og
obligatoriske Nationale tests. Alt denne dokumentation anvendes til brug for
tilrettelæggelsen af arbejdet for klasserne samt for den enkelte elev. Er der
særlige opmærksomhedspunkter omkring en elev, vil forældrene altid
informeres – enten skriftligt eller med indbydelse til et møde. Som
tilbagemelding om de Nationale tests benyttes altid forældreorienteringsbrevet.
Ansættelse og afsked
Som allerede orienteret i intra, har Christina Sonne opsagt sin stilling med
udgangen af november måned. Christina kommer på skolen d. 30/11 og
tager afsked. Christina Skovbo Strøm er som nyansat lærer godt i gang med
at lære Alkestrupskolen og eleverne at kende, og fra 1/12 overtager hun det
meste af Christina Sonnes tidligere skema. Ligeledes er nyansat pædagog,
Mads Hansen, allerede i fuld gang med sit virke på SFO. Velkommen til nyt
dygtigt personale på Alkestrupskolen! (Se venligst intra for yderligere info)
Den søde juletid
På SFO har Luciabørnene allerede en tid været i gang med forberedelsen til
årets Luciaoptog. Første optræden er for seniorklubben, så følger
juletræstændingen i Alkestrup, i kirken samt ved fællessamling på skolen, så
kjolerne bliver rigtigt luftet i år.
På skolen har vi juleklippedag fredag d. 30/11 fra kl. 10.00 til 14.00,
hvor ekstra forældrehænder er velkomne til at hjælpe med oppyntningen.
Der er almindelig undervisning fra 8.00 til 10.00 – med morgensang som
vanligt, og alle elever har fri 14.00, hvorfra SFO har åbent for tilmeldte børn.
Torsdag d. 20/12 har program 8.00 til 11.45 og er den sidste
undervisningsdag før juleferien for elever. Fra 11.45 har alle elever fri og
SFO er åbent som vanligt. Hele skolen kører med bus til Sædder kirke til
julegudstjeneste mellem kl. 9.10 og 10.30. Desværre tillader pladsen i bus og
kirke ikke, at forældre deltager i denne del af dagens program.
Efter et kort frikvarter er der kl. 10.45 til 11.45 Fællessamling i
gymnastiksalen for alle elever, og I forældre er meget velkomne til
også at deltage. Her har skolen tradition for, at alle klasser har en lille
optræden, og desuden en særlig juleoptræden performet ved 3.klasse. Første
skoledag efter juleferien er torsdag d. 3/1 2019 med almindeligt skema.
Mange hilsner Merete

