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Ikast Nordre Skole

1.

Skolens organisering:

Skolebestyrelsen vægter at:

2.



Der skabes igennem Ikast Nordre Skoles struktur mulighed for at både elever, ansatte og
forældrene kan få indflydelse på skolens dagligdag. Strukturen skal gøre en reel forskel for
det enkelte barn og den enkelte medarbejder. Arbejdet skal styrke fagligheden og barnets
sociale udvikling i det daglige læringstilbud.



Der er tydelig sammenhæng imellem skolens råd, udvalg, fora og selvstyrende team.



Klasselærerfunktionen/primærfunktionen er et centralt element i barnets hverdag.



Teamet samarbejder om at få det optimale ud af medarbejdernes kompetencer.



Strukturen bidrager til en faglig, kulturel og erfaringsmæssig forankring i fløjene.

Holddannelse/deletimer

Holddannelse betragtes som et af flere værktøjer til at tage udgangspunkt i den enkelte elevs
forudsætninger.
Deletimer anvendes ud fra en vurdering af pædagogiske, pladsmæssige og sikkerhedsmæssige
forhold.

3.

Skemalægning

Undervisningen i alle klasser begynder så tidligt som muligt på dagen. Skemalægningen medvirker
til, at eleverne ikke unødigt skal vente på hjemtransport med bus.
Skemalægningen baseres på, at skift af underviser primært sker samtidig med de længerevarende
pauser.
Parallellægning af fagene på årgangen prioriteres.

4.

Budgetprocedure
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Budgetproceduren på Ikast Nordre Skole inddrager personalet via
fagfora og budgetudvalg. Budgettet kommer derefter til udtalelse i MED-udvalget, samt til drøftelse
og godkendelse i skolebestyrelsen.

5.

Ressourceanvendelse

Ressourcerne anvendes, så det kommer børn og voksne bedst til gavn. Med ressourcer tænkes både
i timer og kroner.
Når ressourcerne anvendes følges ansvar og kompetence i videst muligt omfang ad.

6.

Skole/hjem-samarbejde

Som følge af Folkeskolereformen ligger skole/hjem-samarbejde fortrinsvist inden for normal
arbejdstid.
Formålet med skole-hjem samarbejdet ved Ikast Nordre Skole er at skabe tryghed for elever og
forældre, samt udvikle gensidig tillid og forståelse.
Samarbejdet skal give mening, være nærværende og gøre en mærkbar forskel. Samarbejdet i form
af skolehjemsamtaler, samarbejdsmøder, netværksmøder osv. afholdes inden for normal arbejdstid.
Der afholdes skole/hjemsamtaler og forældremøder efter behov, men som minimum en gang årligt.
Forældremøder og særlige arrangementer på skole- og klasseniveau kan efter aftale med skolens
ledelse afholdes uden for normal arbejdstid.
Der bør være et højt, gensidigt informationsniveau. Den løbende kommunikation foregår primært
via Intra. Man kan som udgangspunkt forvente svar på skriftlige henvendelser inden for to
arbejdsdage.
Telefonisk kontakt til skolens ansatte foregår via kommunens/skolens telefonløsning inden for
normal arbejdstid. I starten af hvert skoleår meldes ud i hver klasse, hvornår og hvordan man kan
komme i kontakt med den enkelte lærer, når der er brug for dialog ud over beskeder på Intra.
Ved særligt vigtige tilfælde, som er uden for almindelig arbejdstid og som ikke kan vente til næste
dag, kan skolens ledelse inddrages.
Skolens personale er ansvarlige og forældrene er medansvarlige for skole-hjem-samarbejdet.
Det forventes, at forældre indgår i praktiske opgaver i forbindelse med møder og arrangementer.
Samværsformen til arrangementer varieres, således at alle forældre får interesse i og udbytte af at
deltage i skole-hjem-samarbejdet.
Der skal vælges et forældreråd i alle klasser på skolen ved forældremøderne i starten af skoleåret.
Skolebestyrelsen nedsætter et SFO-udvalg, som sikrer mulighed for, at alle forældre kan blive hørt.
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7.

Supplerende undervisning

Den supplerende undervisnings formål er at understøtte eleven, så eleven trives godt og får mest
muligt ud af undervisningen i alle situationer. Målet er desuden at give eleven og de voksne
omkring eleven øget faglig og social indsigt i elevens situation.
Supplerende undervisning foregår integreret i den daglige undervisning på klassen eller i
kursusform på udvalgte hold. Kursusholdene varetages af skolens resurseteam, hvor uddannet
personale tager afsæt i elevens kompetencer og potentialer, samtidig med at der arbejdes med
elevens udfordringer.
Selvforståelse, selvværd og selvtillid er centrale begreber i supplerende undervisning, som kan
foregå i og uden for klassen.
Lærere og pædagoger kan henvise elever med faglige eller sociale udfordringer til supplerende
undervisning, når en elev har brug for mere hjælp end personalets differentiering og pædagogiske
overvejelser kan give.
Personalet kan efter ønske hente sparring hos resurseteamet.
Resurseteamet kan sammen med ledelsen henvise elever til vejledning og støtte uden for skolen.

8.

8. årgang - Årsprøver

Ved afslutningen af 8. klasse afholdes prøver i udvalgte fag, så eleverne kan øve sig på prøverne,
der venter i 9. klasse.
Det er årgangens lærere, der i et samarbejde udvælger og afvikler prøverne, så forløbet forbereder
årgangens elever bedst muligt på prøveforløbet i niende.

9.

Dansk Som Andetsprog (DSA)

Der tilbydes undervisning for de af skolens tosprogede elever, der har behov for særlig støtte i
dansk.
Arbejdet omkring DSA-undervisning foregår i et samarbejde mellem klassens lærere, pædagoger og
DSA-læreren.

10. Principper for godkendelse af udlånsmaterialer i skolebiblioteket
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Skolebestyrelsen har uddelegeret ansvaret for godkendelse af
skolebiblioteksmateriale til skolelederen. I tvivlstilfælde afgør skolelederen, om
skolebiblioteksmaterialer skal forelægges skolebestyrelsen til godkendelse.

11. Vikardækning
Skolen tilstræber den bedst mulige vikardækning ud fra et fagligt og relationelt hensyn. Ved akut
fravær prioriteres de yngste klasser og det tilstræbes at undgå aflysning af timer.

12. Princip om fundraising og indsamling af midler til klassekassen
En klasses forældre kan altid tage initiativ til at indsamle midler til klassen, såfremt indsamlingen
overholder følgende syv punkter:
1. Der må ikke være tale om politisk eller religiøst materiale.
2. Materialet skal overholde gældende lov.
3. Materialet skal falde i trit med skolens principper.
4. Skolens neutralitet og saglighed må ikke kunne anfægtes i forbindelse med materialet.
5. En indsamling må ikke indebære risiko for underskud.
6. En indsamling skal undgå at bevirke gruppepres eller økonomisk pres på de deltagende.
(Dette kan fx sikres via betaling i lukkede kuverter.)
7. Overskuddet skal altid tilfalde klassen, og ikke enkeltpersoner.

Klassens personale har kompetencen til at vurdere, hvorvidt en indsamling skal involvere skoletid
og personaletid. Hvis dette skønnes relevant gælder endvidere:
1. Det skal tilstræbes, at materialet har relevant undervisningssammenhæng, eller evt. kan inddrages
i undervisningen på anden måde.
2. Lærerens tidsforbrug, til ikke undervisningsrelaterede opgaver, skal minimeres mest muligt.
3. Kompetencen til at indgå aftaler med evt. aktører ligger hos klasselæreren, og i tvivlstilfælde kan
ledelsen inddrages.
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13. Princip for lejrskole
Lejrskoleophold med overnatning er en del af undervisningen på Ikast Nordre Skole, og derfor er
der mødepligt for alle elever. Hvis en elev af en eller anden grund ikke kan deltage, varetages
undervisningspligten i en anden klasse på skolen.
Ved et lejrskoleophold forstås i denne forbindelse undervisning over flere skoledage henlagt til en
lokalitet uden for skolen med det formål at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer,
som ikke kan gøres i skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige
undervisning.


Lejrskole afholdes i 8. klasse med max 4 overnatninger.

Formålet med lejrskole kan være meget forskelligt, og det skal tilstræbes, at eleverne:
•

Bryder med kendte rammer

•

Søger udfordringen mere end trygheden

•

Udvikler evnen til at agere i forandring

•

Udfordres på selvstændighed og personligt ansvar

De økonomiske aftaler i forbindelse med lejrskole:


Skolen dækker udgifter til overnatning. Det er ca. 700 kroner per elev i 2014.



Lejrskolepuljen, som består af overskud fra elevboden og skolefesten, giver et tilskud til
lejrskolen på 500 kroner per elev.



Traditionelt benyttes DSB frirejseordning.



Egen betaling fra forældre skal dække kost, og der opkræves gældende takst.



Ekstraordinære aktiviteter finansieres af klassekassen.
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14. Princip for klassedannelser
Klassedannelser på Ikast Nordre Skole fokuserer altid på at skabe gode og velfungerende klasser,
hvor både faglige og sociale parametre medtænkes. Alle klassedannelser laves af skolens ledelse i
samarbejde med det relevante personale.
0. klasserne dannes på baggrund af et samarbejde mellem SFO og skole under hensyntagen til den
forudgående overlevering fra børnehaverne. Klassedannelsen sker over en periode i starten af
skoleåret, og klassedannelsen er således ikke endelig før et stykke ind i skoleåret.
Som følge af indførelsen af den sportslige grunduddannelse med idrætstalentklasser i udskolingen,
kan der ske nye klassedannelser på syvende årgang.
Desuden kan det være aktuelt at danne nye klasser, når:
 Der sker ændringer i normeringen.
 Elevtallet på årgangen har ændret sig.
 Faglige eller sociale årsager taler for det.

15. Princip for brug af elektronik og medier
I skole- og SFO-tiden er computere, telefoner m.v. først og fremmest et arbejdsredskab. Det er
personalets vurdering, hvordan og hvornår de forskellige enheder indgår i undervisningen og SFOtiden.
De elektroniske enheder kan som udgangspunkt anvendes i pauserne, men bestyrelsen bakker fuldt
og helt op om tiltag, der fokuserer på mindre brug af elektronik og øget rum for reelt samvær. Det
kan således være oplagt at lukke ned for brug af elektronik.
Det er lige ledes personalets vurdering, hvilke elektroniske portaler og medier, der inddrages
hvordan i undervisningen. Her medtænkes blandt andet erfaringer og anbefalinger fra SSPsamarbejdet (Skole-Sociale myndighed-Politi), lige som gældende lovgivning og anbefalinger fx i
forhold til aldersgrænser overholdes.
Det er forældrenes ansvar, at indkøbte spil m.v. til elevens PC overholder gældende lovgivning og
generelle anbefalinger i forhold til aldersgrænse osv. Spil, der er ulovlige eller begrænsende for
PC’ens ydeevne, kan i givet fald slettes af skolen, da PC’en er skolens ejendom. Slettet materiale
erstattes ikke.

Side 8 af 8

