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Kære forældre til elever på Alkestrupskolen,
Nu kigger vi frem mod forår og grønne bladskud. På Matriklen vokser
multibanen frem, så den er klar til sommeren. Børnene er gode til at give
arbejdsro til håndværkerne, og vi glæder os til at tage banen i brug.
Alkestrupskolen ”for ever”
I februar deltog skoleudvalget i Køge kommunen på et Skolebestyrelses-møde,
og her var der anerkendelse fra formanden, Mads Andersen, til Alkestrupskolens virksomhed. Det blev glædeligt klart udtalt, at udvalget fortsat så en
skole i Algestrup. Den endelige udmøntelse af besparelserne på skoleområdet
kendes endnu ikke, men det er udtalt, at besparelsen skal lægges, hvor den
giver mindst gene for borgerne/brugerne. Vi fortsætter det gode arbejde på
Alkestrupskolen med elevens trivsel, læring og udvikling i centrum i
samarbejdet med jer forældre. Gå altid direkte til lærer/pædagog ved tvivl eller
undren eller positive fortællinger. Vi vil meget gerne samarbejde, og vores
udgangspunkt i hverdagen er: En god dag, er ikke en dag uden konflikter, men
en dag, hvor vi løser konflikterne sammen.
Elever
Lige nu er 115 elever tilknyttet skolen, og skolen har elevtilvækst. 1.april
kommer 19 børn til, der fra 12/8 skal være den nye 0.klasse. Fra april til
august vil de 19 nye børn være på SFO hele dagen og blive klar til livet som
skoleelev, godt hjulpet af deres nye ”store venner” fra 5.klasse, som de
allerede nu møder hver uge i pauserne. Her i foråret er 6.klasse i fuld gang
med brobygningsforløb med Herfølge skole, så de bliver klar til overgangen
dertil næste skoleår. Forløbet er begyndt tidligere i år, og som noget nyt
arbejder eleverne på de to skoler fælles omkring en projektopgave.
Samarbejdet mellem hjem og skole
Der arbejdes fortsat i skolebestyrelsen og i skolens fora omkring en
Kommunikations-strategi for Alkestrupskolen, som forventes færdig til
kommende skoleår. I løbet af slut marts og april vil elevplanerne blive udgivet
ligesom I vil blive indbudt til den årlige skolehjemsamtale med eleven i
centrum. Har I som forældre brug for en anden type af samtale, aftaler I og
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lærer/pædagog det i fællesskab til et andet tidspunkt. I samarbejdet kan
skolens inklusionsvejleder, læsevejleder eller andre særlige ressourcepersoner
inddrages, hvis I finder det hjælpsomt, eller der er tegn i de udførte tests på,
at eleven har behov for særlig træning. (Se evt. i nyhedsbrev fra efteråret 18
særligt om testprogrammet). Her er læreren behjælpelig med organiseringen
af samarbejdet. Er særlige tiltag nødvendige omkring en elev, vil forældrene
altid modtage information fra lærer/pædagog uanset tidspunkt på året.
Læsning og loven
Der er netop kommet en regulering af folkeskoleloven som blandt andet
indeholder en bestemmelse om 2 1/4 times ugentlig mindre undervisningstid
for 0.- til og med 3.klasse. Hvordan det konkret bliver på Alkestrupskolen, skal
vi arbejde med her i foråret, og I vil modtage mere information i næste
nyhedsbrev. Loven omtaler også en målrettet fokus på læsning, og der vil
være ”læsebånd” hver morgen fra 8.00 til 8.15 på Alkestrupskolen fra
25/2 og frem til Påske (fredag dog efter morgensangen), hvor alle klasser på
skolen læser – uanset faget på skemaet. Læsning er helt grundlæggende i
alle fag, og her kan I også støtte op som forældre. Danskfagudvalget har
lavet en lille læseguide, som lægges ud til alle – her i brevet må I nøjes med
den lille reklame ”6 gode råd til forældre”. På skolens bibliotek har vi fået
mange nye bøger i år, så der er noget at tage fat i. Højtlæsning i de yngste
klasser styrker også læsningen, og skal barnet læse selv, er det vigtigt, at
bogen har en passende sværhedsgrad. Spørg dit barn om dets niveau og
brug ”5 fingerreglen” til støtte for hjemme at finde rette niveau. Tak også til
seniorer fra seniorklubben i Algestrup, der lige nu laver ”dialogisk læsning”
hver mandag med elever fra 0.klasse i samarbejde med læsevejleder og
personale. Eleverne er glade og lærer så meget af det.
Ansættelse og afsked
Tina Mørch begynder som lærer på skolen pr 1. marts, som allerede orienteret i
intra, og Tina vil blandt andet blive dansk og klasselærer i 5.klasse. Desværre
har Espen, der i år har været barselsvikar for Gunvor og haft timer i 0.klasse,
valgt at sige sin stilling op. Espen fortæller i sit afskedsbrev til elever og
forældre, at han har været meget glad for arbejdet på Alkestrupskolen og ikke
været aktiv jobsøgende, men er blevet tilbudt en stilling i en helt anden genre
end skoleverdenen, som han ikke kunne afslå. Cecilie Buch fungerer som
barselsvikar de resterende 4 måneder. Cecilie er lærerstuderende og har
erfaring fra arbejde i en SFO, ligesom hun siden jul har været løs vikar på
Alkestrupskolen. Tak for indsatsen til Espen og velkommen til Cecilie og Tina.
Bygninger og lokaler
I løbet af foråret/sommeren arbejder ETK med istandsættelse af bla. gulv og
facade i SFO-bygning samt opsætning af nye vinduer i den røde bygning ud
mod boldbanen. Med en skole/SFO med stor aktivitet i hverdagen, er det dejligt
med god hjælp til, at alt fremstår pænt. Hjælp os her også at jeres børn får
glemmetøjet fra idræt med hjem. Tjek på SFO før Påske, hvor det lægges frem.
Mange forårshilsener Merete

