Velkommen
til
Ejby Skole

En velkomstguide til alle
nye elever og forældre på
Ejby skole
www.ejby-skole.dk

Skolens ledelse og skolebestyrelse vil med denne velkomstguide gerne
byde alle nye elever og forældre velkommen til Ejby skole.
Guiden indeholder svar på flere spørgsmål, som kan dukke op ved
skolestart.

Ejby Skole – Vores Skole
Skolebestyrelsen har vedtaget følgende værdisæt for skolen:
Ejby Skole er det naturlige skolevalg for alle elever i skolens område. Vi er en åben,
anerkendende og nysgerrig skole, der løbende udvikler nye ideer og er indstillet på at
lære nyt. Vi har et fællesskab, som arbejder inkluderende. Vi ønsker høj faglighed
samt fokus på musiske og kreative aktiviteter.


På Ejby Skole viser vi gensidig respekt og omsorg – vi ser forskellighed som en
styrke og anerkender den enkeltes forudsætninger for læring.



På Ejby Skole indgår vi alle i et forpligtende og inkluderende fællesskab, hvor den
enkeltes udviklingsmuligheder styrkes.



På Ejby Skole tager vi alle ansvar for en skole i udvikling, hvor nytænkning, læring
og evaluering er en naturlig vej til at opnå viden.

Skolebestyrelsen
Ejby skole har en skolebestyrelse som er valgt blandt skolens forældre.
Der er valg til skolebestyrelsen hvert 4. år. Næste gang der er valg til
Skolebestyrelsen er i skoleåret 2018-2019.
I indeværende periode består Skolebestyrelsen af:
Formand:
Mette Damgaard Bruun
Næstformand:
Dorte Andersen
Bestyrelsesmedlem:
Janne Jensen
Bestyrelsesmedlem:
Michael Skaarup
Bestyrelsesmedlem:
Thea Wibrand
Bestyrelsesmedlem:
Anne-Mette Setholm
Suppleant:
Steen Boss
Suppleant:
Pia Scharndorf Nielsen
Endvidere deltager repræsentanter fra ledelsen af skolen, SFO,
medarbejderrepræsentant samt elevrådet.

Principper på skolen
Skolebestyrelsen fastsætter forskellige principper. Det er blandet andet indenfor
trivselspolitik, kommunikation og skole-hjemsamarbejdet mv.
Principperne for Ejby Skole kan læses på hjemmesiden under
Information/Skolebestyrelsen/ principper.

Skolens hjemmeside, ForældreIntra og Min uddannelse.
Skolens hjemmeside findes på www.ejby-skole.dk
På hjemmesiden lægges generelle informationer om skolen. I forbindelse med
hjemmesiden, er der tilknyttet ForældreIntra, som er til information mellem
skolen/lærer og hjemmet.
På ForældreIntra er der én side for hver klasse/barn. I kan som forældre kun komme
ind på de sider, som vedrører jeres egne børn.
Det er primært via ForældreIntra der kommunikeres i forhold til bl.a. meddelelser
fra lærere og kontoret.
Klassens skema kan ses her, ligesom der ligger en klasseliste for klassen, årsplaner,
ugeplaner, elevplaner og andre meddelelser kan også lægges her af klassens
lærere. I kan se klassens aktivitetskalender vedr. f.eks. ekskursioner, forældremøder,
samtaler og meget andet. Klassen har også mulighed for at lave deres eget
fotoalbum med billeder fra klassefester, ekskursioner mv.
Endelig kan ForældreIntra bruges til at give besked til klassens lærere, f.eks. ved
sygdom.
Hvis henvendelsen kræver et svar, må læreren nødvendigvis have en rimelig frist til
at svare på henvendelsen.
Sådan gør du:





Log ind på skolens hjemmeside – www.ejby-skole.dk
Vælg ForældreIntra
Log på med brugernavn + adgangskode (eller med NemId)
Første gang I logger på, bliver I bedt om at ændre jeres adgangskode.

Få automatisk en mail, når der er nyheder på ForældreIntra fra dit
barns klasse:




Log ind
Vælg Indstillinger (under menu i øverste højre hjørne)
Vælg Advisering og afkryds de nyheder du ønsker

I vil modtage en sms med jeres brugernavn og kode ved skolestart.

Som noget nyt har alle skoler tilknyttet en læringsplatform, hvor der ligger alt
vedrørende elevernes daglige undervisning, herunder lektier, læringsmål, elevplan
osv. I Køge Kommune hedder læringsplatformen Min Uddannelse, og den tilgås
nemmest via Forældreintra under planer/”elevplan hentes fra Min Uddannelse”. Min
Uddannelse kan også åbnes direkte via linket www.minuddannelse.dk med Nem-ID.
Når du er logget på Min Uddannelse findes en vejledning til nye brugere.

Trafikpolitikken
Siden 2006 har bestyrelsen arbejdet med en trafikpolitik, hvor vi bl.a. har 4
fokusområder som vi vil arbejde med.
Det er:
1. Skolepatruljerne
2. Sikker skolevej
3. Færdselsundervisning
4. Information om trafik og fokusområderne
Skolebestyrelsen opfordrer jer til at:
 Benytte gåbusserne, som arrangerer fælles ruter til skolen i følge med store
elever.
(Gåbussen har der desværre ikke været tilslutning til i dette skoleår)
 Lade børnene cykle eller gå i skole – der er skolepatruljer ved
forgængerovergangen ved Dalbyvej.
Vi kan selv som forældre gøre meget for at sikre skolevejen. Det er f.eks vigtigt
at transporten til og fra skole foregår sikkert.
Der skal være plads til alle og trafiksikkerheden skal være i top! Så derfor:


Når børnene hentes og bringes i bil skal de afleveres på parkeringspladsen langs
fodboldbanen (Skovvang), på Hallens parkeringsplads eller ved vendeplads ved
busholdepladsen (Dalbyvej). Men aldrig på selve busholdepladsen.



Når børnene kommer på cykel fra øst, skal de benytte skolestien i forlængelse af
Skovvang. Undgå at cykle ad Fuglevej, hvis man ikke bor der. (Der kører mange
bilister ud om morgenen og der er et farligt sving i starten af Fuglevej.)



Når børnene kommer på cykel fra syd, krydses Dalbyvej ved fodgængerovergangen



Skolebestyrelsen opfordrer til at alle elever har cykelhjelm på.

Vi opfordrer jer til at cykle/gå skolevejen med jeres børn, så de er bekendt med den
bedste rute til skolen.
HUSK: Alle Børn Cykler (ABC) afholdes på landsplan en gang årligt. Se mere på
www.abc-abc.dk eller spørg dit barns primærlærer.

Trivsel
Skolen accepterer ikke mobning. På skolens hjemmeside kan du læse i
Trivselsplanen, hvilke tiltag Ejby Skole gør i samarbejde med forældrene for at
forebygge mobning, og hvad der gøres, hvis mobning alligevel skulle opstå.

Samværsregler
Skolebestyrelsen har vedtaget nogle samværsregler på skolen. Reglerne beskriver
hvad forældrene kan forvente af skolen, samt hvad skolen forventer af eleverne og
forældrene - I gensidig respekt. Du kan finde samværsreglerne på skolens
hjemmeside.

Kontaktforældre
Hvert år vælges normalt mellem 3-5 kontaktforældre i hver klasse, så der fremover
vil være en naturlig udskiftning (genvalg er naturligvis muligt, idet det skal være
lysten, der driver værket).
Kontaktforældrenes opgaver kan bl.a. være:
 kontakten til skolebestyrelsen/skolens ledelse fra klassen
 arrangere sociale arrangementer for klassens elever og forældre,
 f.eks. en fælles debataften kun for forældrene, en spilleaften med børnene,
overnatning, weekendophold, ture, julebingo mm.
 indgå i arbejdsgrupper
 forberedelse af forældremøder sammen med klassens lærere
 deltage i arrangementer arrangeret af skolebestyrelsen
 være holdningsdebattør overfor hvad der sker på skolen og ikke
 mindst overfor de beslutninger, som træffes i skolebestyrelsen.

Skole-hjem-samarbejdet
Samarbejdet skal i videst mulig omfang opbygge et tillidsforhold og forståelse
mellem den enkelte lærer og det enkelte hjem (forældre og børn). Med en åben
dialog og debat om elevens, klassens og Ejby skoles udvikling og trivsel.
Samarbejdet skal:
 Være til støtte for den enkelte elev.
 Give forældre baggrund for at medvirke ved de valg, folkeskolen stiller elever
overfor.
 Give forældrene forståelse og medansvar for skolen, den pædagogik og de
undervisningsmetoder, der anvendes.
 Øge forældrenes forståelse for værdien af deres aktive medleven i skolens
daglige arbejde
Læs mere om dette under principper på hjemmesiden.
Konfirmationsforberedelse. Ejby Skole deltager i et forøg under
Undervisningsministeriet, hvor konfirmationsforberedelsen foregår i den
understøttende undervisning. De elever som ikke har konfirmationsforberedelse
tilbydes anden undervisning. Blå mandag: der aftales en fælles dato for ”Blå
mandag” og skolens forudsætter at alle elever inviteres med til arrangementerne.

Dagligdagen på skolen
I forbindelse med den nye skolereform vil dagligdagen se sådan ud i forhold til
undervisningstimer:
0.- 3. kl.
4. - 6. kl.
7. - 9. kl.

30 timer/pr. uge
33 timer/pr. uge
35 timer/pr. uge

Ringetider:
8:00-9:30
9:30-9:45
9:45-11:15
11:15-12:15
12:15-

Undervisning
Frikvarter
Undervisning
Spisefrikvarter
Undervisning

Der er teaterringning ved slutningen af frikvarterne. Ved første ringning går man mod
klassen, ved anden ringning er man klar til undervisningen.

Skolemælk/Skolemad
På Ejby skole er der mulighed for både skolemælk og skolemad i forbindelse med
spisefrikvarteret.
Information vedr. skolemælk vil blive udleveret ved skolestart.
Læs mere på www.skolemælk.dk
Vedr. skolemad: www.skolemad.nu

Ejby SFO
SFO er et pasningstilbud for børn, der går i 0. til 7. klasse. Barnet starter i SFO den
1. april samme år, som barnet starter i 0. klasse.
I SFO er der kontrol med børnenes fremmøde, og du aftaler dit barns 'kommen og
gåen' med SFO'ens personale.
På skoledage har SFO’en åbent kl. 06:00 til 08:00 og efter skoletid til kl. 17:15.
Fredag dog til kl. 16:30.
På udvalgte ’ikke-skoledage’ er der åbent kl. 06:00. til 17:00. Fredag er der åbent til
kl. 16:30.
Der er ferieåbent på én SFO i Distrikt Nord, Syd og Midt i uge 28, 29 og 42.
SFO'erne aftaler fra år til år hvor der er åbent. Der vil altid være medarbejdere, som
børnene kender i den SFO, der har åbent.
Der er lukkedage fredag efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag, Juleaftensdag og
Nytårsaftensdag.
Herudover beslutter skolebestyrelsen selv yderligere lukkedage.
SFO’en har et afkrydsningssystem som hedder ”Iportalen”. Dette bruges til
afkrydsning af børnene, men også til tilmelding ved aktiviteter, ferietilmelding, gå
hjem tider, melde dit barn syg, fri og meget andet.
I får ligeledes kode til Iportalen ved indmeldelse i Ejby SFO.
Det er vigtigt at jeres oplysninger er opdateret. Systemet taler ikke automatisk
sammen med ForældreIntra. Så derfor skal I opdatere et evt. nyt mobil nr. begge
steder.
På ForældreIntra er der et link til Iportalen.

Velkommen til Ejby Skole!

Peter Børsting Aagaard
Skoleleder

Mette Damgaard Bruun
Formand f. skolebestyrelsen

