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ROSKILDE KOMMUNE

Absalons Skole d. 9. august 2017
Kære forældre
Vi håber, at I har nydt sommerferien, og at jeres kære børn er klar til endnu et skoleår med
masser af spændende ny læring, sjove aktiviteter, samvær med vennerne og hygge i
pauserne. Den seneste uge har vi været i fuldt sving med at planlægge og forberede
skoleåret, og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang. Vi har lidt info af forskellig art,
som er relevant for jer forældre.
Ny skolegård
De af jer, som har været forbi skolen har set, hvor meget der er sket med skolegården. Der
har været hektisk aktivitet i skolegården de seneste uger og på torsdag, når vi byder børnene
velkommen, bliver det med en næsten færdig skolegård. Vi synes at resultatet ser rigtig godt
ud, og de mange tanker om skolegårdens udtryk og muligheder for bevægelse, leg, læring og
socialt samvær, vil helt sikkert bliver indfriet.
Ud over det store skolegårdsprojekt fra Elverdal, er der også arbejdet benhårdt på et
ambitiøst regnskovsprojekt med nuværende 8.a og deres klasselærer, Lasse Bak Sørensen, i
spidsen. I forlængelse af projektet har 10 elever fra forskellige klasser og klassetrin malet et
fantastisk flot maleri på betonmuren ved siden af Storeskolen. Det skete i samarbejde med
Kulturskolen i Roskilde og kunstneren Kristine Hymøller.
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Endelig har SFO personalet været mere end almindelig aktive hen over sommerferien og
sørget for legehusene på indskolingens legeplads har fået et tiltrængt løft og nu fremstår
pæne og indbydende.
Alt i alt er der kommet et markant løft af det samlede udeområde på skolen, og vi glæder os
til, at der kommer børn og har glæde af det.
Mandag d. 21/8 kl. 14.45-16.15 er der officiel indvielse af hele skolegården og de nye
faglokaler biologi, fysik/kemi og madkundskab. Borgmesteren kommer og klipper den røde
snor over og holder en tale. Alle der har lyst til at kigge forbi er velkomne, se vedhæftede
invitation.
Cykelparkering
I forbindelse med den nye skolegård er det midterste af de tre cykelskure fjernet.
Cykelskurene er nymalet og den gamle farveorden, hvor hver klasse havde sit eget
parkeringsområde, er afskaffet. Det betyder, at der skal skabes nye vaner for cykelparkering
bland eleverne. På kortet nedenfor er markeret de områder, hvor det er muligt at parkere
med sin cykel. Vi må i en opstartsperiode hjælpe hinanden med at parkere hensigtsmæssigt,
dvs. ikke bare smide cykelen, så den fylder unødigt. Erfaringerne med den nye
cykelparkering vil blive evalueret løbende, herunder med inddragelse af elevrådet.
Vi har forsøgt at tydeliggøre på et kort hvor der kan parkeres med cykel (se i bunden af dette
dokument).
Kortere skoledage og to-voksenordning
Vi har valgt at udnytte muligheden for at afkorte skoledagen til fordel for to-voksenordning.
Skoledagen afkortes med to ugentlige klokketimer i indskolingen og to ugentlige lektioner på
mellemtrinnet og i udskolingen. Den tid som skoledagen afkortes med bliver brugt til at
sætte en ekstra voksen i klassen. Det er vores vurdering, at vi med større udbytte kan
arbejde med elevernes læring og trivsel, når vi udnytter en to-voksenordning frem for en
forlængelse af skoledagen. Vi vil bl.a. bruge tiden til at styrke elevsamtaler og holddannelse.
Ordningen gælder alle klasser, og indtil videre er den kun for dette skoleår.
Afdelingsstruktur
Som tidligere beskrevet har vi en tredelt afdelingsstruktur; indskoling/SFO (0.-3. klasse),
mellemtrin (4.-6. klasse) og udskoling (7.-9. klasse).
Ledelsesmæssigt har vi fordelt afdelingerne på følgende måde:
Indskoling/SFO – Asger Blendstrup og Kasper Nyholm
Mellemtrin – Søren Mortensen
Udskoling – Lotte Hedelund Madsen
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Hvis der er behov for ledelseskontakt, så vil vi bede jer om, at kontakte lederen fra den
pågældende afdeling.
Fokusområder
Vi arbejder med følgende tre overordnede fokusområder på Absalons Skole i skoleåret 20172018. Disse er en videreførelse af fokusområderne fra sidste år, da vi mener at der er behov
for tid til at skabe bevægelse indenfor de tre områder:
1. Skolens værdigrundlag
2. Professionelle læringsfællesskaber
3. Feedback og vurdering
Det er især skolens værdigrundlag, som vi lægger vægt på i dette skoleår. Der iværksættes
forskellige aktiviteter, som skal understøtte værdierne, og vi har også besluttet at flexugen
(uge 40) og featureugen (uge 12) i år skal omhandle en eller flere af værdierne. Vi vil
løbende orientere om arbejdet med skolens værdigrundlag.
Digitaliserings og medialiseringsplan
I forbindelse med kommunens 1:1 løsning, hvor elever fra 0.-3. årgang får en Ipad, og
eleverne fra 4.-9.årg får en PC’er, skal der udarbejdes en plan for, hvordan vi
pædagogisk/didaktisk anvender de digitale muligheder i undervisningen, således at vi styrker
eleverne læring, trivsel og dannelse.
Dette sker med en særlig digitaliserings- og medialiseringshandleplan. Den vil blive
offentliggjort i starten af september.

Venlig hilsen
Asger, Søren, Lotte og Kasper
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Cykelparkering på Absalons Skole – markeret med fed sort streg
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