
 

 
   

       

 
Velkommen i skole. I denne 
indskolingsfolder kan I se og læse om 
skolen. Se også www.hanved.de 
 
Skolens opgave er i samarbejde og dialog med 
forældrene at skabe et læringsmiljø, hvor 
eleven trives, udvikler sig positivt, udnytter sit 
potentiale og lærer bedst. Færdigheder, viden 
og værdier vægtes ligeværdigt i et 
differentieret undervisningsmiljø med 
udgangspunkt i den enkelte elevs evner og 
forudsætninger. Eleven opnår derved tillid til 
egne muligheder, lærer at tage stilling og 
udvikle handlekompetencer og lærer at begå 
sig i et demokratisk samfund i udvikling.  
 
Skolens sprog er dansk, og vi formidler dansk 
sprog og kultur, dygtiggør samtidig til at leve 
og virke i det tyske samfund. Skolen 
forventer, at hjemmet gør en indsats for at 
lære og bruge det danske sprog, og tager 
medansvar for, at barnet udvikler og bruger 
det danske sprog. Vi opfordrer til, at hjemmet 
bakker op omkring det danske sprog og taler 
dansk på skolen og i andre sammenhænge.  
 

FORVENTNINGER 
Skolen forventer, at eleven  
• møder til tiden og er 
undervisningsparat  
• laver lektier 
• kan tage hensyn og gør sit bedste for 
at indgå i sociale sammenhænge 
• taler pænt til og om andre 
 
Skolen forventer, at forældre 
• indgår i et konstruktivt samarbejde 
med skolen  
• læser informationer og følger op ved 
tilmeldinger 
• støtter op omkring lektier og tager 
medansvar 
• deltager i forældremøder og klasse-/ 
skolearrangementer.  
 
Skolen forventer, at skolen respekteres som 
en arbejdsplads for både elever og lærere, og 
at skolen har en høj prioritet i barnets 
tilværelse. 
  
Det vil sige, at 
• lægebesøg så vidt muligt placeres 
uden for skoletiden 
• interesser og arbejde planlægges, så 
skolen ikke forsømmes 
• ferie generelt holdes i skolens ferie 
• vi har skolepligt og fritagelse kan kun 
godtages i særlige tilfælde af skolen 
• enhver fritagelse overvejes grundigt 
 

SAMARBEJDSRÅD 
Skolens samarbejdsråd er 5 forældre, 2 
medarbejdere og skolens leder. Alle forældre 
er velkomne til SR møder. Denne folder er 
vedtaget af Samarbejdsrådet juni 2019. 
 
BØGER 
Elever får udleveret bøger til låns og har selv 
ansvar for lånte bøger. Taskebøger er fra 
skolens samling og skal bindes ind. Hver elev 
har en skuffe i klassen til bøger, der ikke 
behøver blive fragtet i skoletasken til dagligt. 
Hvis en bog ikke afleveres eller ødelægges, 
skal materialet erstattes. 
 
BUS 
Elever i 1. - 4. klasse, hvis skolevej er længere 
end 2 km. Vær opmærksom på særlige 
køreplaner, når den tyske naboskole har fri.  
 
GLEMTE SAGER 
Forældre bedes opfordre deres børn til at 
huske at tage tøj m.m. med hjem. Glemte 
sager samles i kurven i vindfanget. Kurven 
tømmes for ting, der har ligget et stykke tid og 
afleveres til genbrug. 
 
 
IDRÆT 
Idrætsundervisningen foregår i hallen ved 
siden af skolen eller udendørs i 
sommerhalvåret, når vejret er til det. Til 
undervisningen medbringes idrætstøj og 
indendørs eller udendørs sportssko alt efter 
årstiden og aktuelt vejr.  

http://www.hanved.de/


 

Efter undervisningen skal alle elever i bad. 
Hvis en elev ønsket fritaget for at deltage i 
idræt, skal der foreligge en skriftlig 
meddelelse fra hjemmet. 
 
BIBLIOTEK 
Alle elever er på skolebiblioteket hver uge, og 
ca 1 gang hver måned kommer bogbussen fra 
Dansk Centralbibliotek. Køreplan ses på 
hjemmesiden under Skolebibliotek. Bøger kan 
til enhver tid afleveres i den store plastkasse 
oppe på biblioteket. 
 
INDESKO 
Alle elever bruger indesko i klasselokalet og i 
SFO. Der er skoreoler på gangen, og eleverne 
skal huske at bruge dem, så gangarealet er frit 
og gulvene er rene. 
 
INFORMATIONER 
Informationer sendes via mail i løbet af 
skoleåret. Tjek også www.hanved.de for 
generelle informationer. 
 
 
KLASSELÆRER 
Hver klasse har en klasselærer, som er 
bindeled mellem skole og hjem. Kontakt 
klasselærer, hvis I har vigtige informationer 
eller spørgsmål omkring jeres barn. 
 
KONTAKT  
Vi vil gerne kunne komme i kontakt med 
forældre både i og uden for skoletiden, husk 
at aflevere jeres telefonnumre. Lektiebogen 
kan anvendes som bindeled mellem skole og 
hjem. 
 

LEKTIER 
Lektier er træning af færdigheder og ansvar. 
Skolen forventer, at forældrene skaber gode 
rammer for lektielæsning og følger med i 
barnets lektier. At lektier laves er forældrenes 
ansvar. SFO tilbyder rum til lektielæsning, 
men SFO har ikke ansvar for lektier og 
læselektier og diktater øves hjemme. 
 
 
LEKTIEBOG 
1.kl.: Læreren hjælper eleven med at skrive 
lektier, forældrene skriver elevens skema og 
datoer ind i lektiebogen. 
2.kl.: Eleverne skriver selv lektier i 
lektiebogen, læreren tjekker jævnligt. 
Forældre følger med, og hjælper med at 
barnet har skema og datoer i lektiebogen. 
 
LEGETØJ 
Som grundregel er det en god ide at lade 
legetøj blive hjemme. Legetøj egnet til fælles 
leg i skolegården kan dog medbringes. 
 
 
LUS 
Hvis en elev får lus, gives besked til skolen og 
eleven kan komme i skole efter behandling er 
startet. 
Smitsomme sygdomme meldes til skolen. 
 
LÆSEBÅND 
Vi har fast læsebånd på skolen hver dag. Vi 
læser 20 min efter det store frikvarter i alle 
klasser. I sommerhalvåret har vi motionsbånd 
2 gang om ugen og læsebånd de øvrige dage. 
 
 

MAD OG DRIKKE 
Eleven medbringer sund madpakke og 
drikkedunk med vand. Vi spiser sammen i 
klassen lige inden det store frikvarter. 
 
 
MORGENSANG 
Alle elever og lærere synger morgensang i 
fællesrummet hver dag i starten af 2.time, og 
der gives korte aktuelle beskeder om dagen, 
ugen eller evt gæster på skolen. Når der er 
fødselsdag, synger vi også fødselsdagssang for 
fødselsdagsbarnet og giver et fælles hurra. 
 
 
MOTIONSBÅND 
I sommerhalvåret har vi motionsbånd 2 dage 
hver uge, når vejret tillader. De øvrige dage 
har vi læsebånd. 
 
SKOLE/HJEMSAMTALER 
Skole/hjemsamtaler holdes på skolen hvert 
halvår, undtagen samtalen i 1. klasse i 
februar, hvor hjemmebesøg tilbydes. 
 
SKOLEVEN 
Hver elev i 1. klasse har en skoleven fra 5.-6. 
klasse, som er ekstra hjælp i frikvarteret og til 
morgensang. 
 


