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Folkeskolereform
Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med en ny ramme for
hverdagen på alle landets folkeskoler – og derfor selvfølgelig også for Staby Skole.
Der er vedtaget en folkeskolereform, med følgende overordnede formål:
 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige
resultater.
 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis.
Flere timer i skolen
Fra august 2014 indtil næste folketingsvalg skal
eleverne fra 0.-3. årgang gå i skole i 28 klokketimer
om ugen. 4.-6. årgang skal være på skolen i 30
klokketimer og 7.-9. årgang skal være her i 33
klokketimer.
Indtil næste folketingsvalg er det frivilligt om elever
vil gå til lektiehjælp og faglig fordybelse. Skolen skal
tilbyde det og det betyder at man kan få 30 klokketimer fra 0.-3. årgang, 32 klokketimer fra 4.6. årgang og 35 klokketimer fra 7.-9. årgang allerede fra august 2014.
Hos os betyder det at
 at elever fra 0.-3. årgang skal gå i skole 5 dage om ugen fra 08.00-14.00 (3 lektioner
med lektiehjælp/faglig fordybelse er dog frivillig)
 at elever fra 4. – 6. årgang skal gå i skole 3 dage om ugen fra 08.00-14.00 og 2 dage
fra 08.00-15.00 (4 lektioner med lektiehjælp/faglig fordybelse er dog frivillig)
 at elever fra 7. årgang skal gå i skole 5 dage om ugen fra 08.00-15.00. (3 lektioner
med lektiehjælp/faglig fordybelse er dog frivillig)
Flere timer i fag
I forhold til nu så betyder det, at eleverne skal være meget mere på skolen, og der sker også
noget med nogle af fagene på de enkelte årgange:










Timetallet i dansk forøges fra 4.-7.kl. med en lektion om ugen.
Timetallet i matematik forøges fra 4.-7. årgang med en lektion om ugen.
Timetallet i musik øges på 1. og 5. årgang med en lektion om ugen.
Timetallet i idræt forøges på 1. årgang med en lektion om ugen.
Timetallet i Natur/Teknik øges på 2. og 4. årgang med en lektion om ugen.
Engelsk starter fremover på 1. årgang med 1. lektion om ugen. Der indføres også en
engelsk-lektion på 2. årgang.
Sløjd og håndarbejde skifter navn til håndværk og design.
Hjemkundskab skifter navn til madkundskab
Andet fremmedsprog – tysk - starter allerede på 5. årgang med 1 lektion om ugen og
efterfølgende 2 lektioner på 6. årgang.

Ny opdeling af skoledagen
Vi har valgt at dele skoledagen op på en anden måde, end vi plejer. Dagen kommer til at
bestå af 4 lektioner på 60 min. og 1-2 lektioner på 45 min. (afhængig af om man har fri kl.
14.00 eller 15.00). Vi har forlænget middagspausen og lagt en frugtpause ind kl. 9.00 og igen
kl. 14.00 eller for de yngste klasser i forbindelse med lektiehjælpstimen. Vi håber på denne
måde at kunne give mere plads til fordybelse og færre opbrud i løbet af dagen.
Vi vil evaluere det til jul og igen til sommerferien både blandt elever, forældre og det
pædagogiske personale.
HUSK at en længere skoledag også kræver mere brændstof – så det er vigtigt at børnene
HVER DAG har frugt + evt. brød med til formiddagen, en god madpakke til middag og frugt +
brød til eftermiddag.
Vi vil opgradere varesortimentet i skolens frugtbod.
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Motion og bevægelse
På alle folkeskolens klassetrin skal motion
og bevægelse indgå i et omfang, der i
gennemsnit svarer til cirka 45 minutter
dagligt i løbet af den længere og varierede
skoledag.
Det skal medvirke til at fremme sundhed
hos børn og unge samt understøtte
motivation og læring i skolens fag. Motion
og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den
understøttende undervisning.
På Staby Skole har vi valgt udover idrætstimerne og en bevægelsestime i 1.-2.kl. at integrere
motion og bevægelse i den daglige undervisning i alle fag, således at der i hver fagopdelt
time SKAL indgå en bevægelsesaktivitet.
Den åbne skole
Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokale
idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer eller andre lokale foreninger. Samarbejdet
skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund.
På Staby Skole har vi indledt et samarbejde med Musikskolen og Ungdomsskolen omkring
valgfag i 6. og 7.kl. Vi fortsætter samarbejdet med Musikskolen om undervisning i 0.kl. og
håber at der efter skoletid kan oprettes et hold for 1.-2.kl. i frivillig musik(forældrebetalt). Vi
etablerer desuden et udvidet samarbejde med kirken, bl.a. omkring en kulturuge i UGE 45.
Vi fortsætter de fælles dage med Ulfborg og Vemb, hvor 3.kl. er på Skovlund Naurskole, 4.kl.
besøger Hjerl Hede og 5.kl. er på Naturskolen i Thorsminde.
Vi undersøger i øjeblikket om vi i samarbejde med de lokale idrætsforeninger vil kunne
uddanne et hold mini - ungledere, som bl.a. kan stå for frikvartersaktiviteter.
Lektiehjælp / Faglig fordybelse
I perioden frem til næste folketingsvalg skal skolerne tilbyde lektiehjælp og faglig fordybelse i
ydertimerne om eftermiddagen. Eleverne vil i denne periode kunne fravælge lektiehjælp og
dermed få en kortere skoledag.
Forældrene bestemmer om børnene skal deltage i de timer, der er afsat til lektiehjælp og
faglig fordybelse.
De første uger efter sommerferien vil vi opfordre til at alle elever benytter tilbuddet, så de kan
prøve, hvad det er, og mærke hvad det betyder at have færre eller måske ingen lektier
hjemme. Derefter skal man melde sig til frem til efterårsferien. Mere information følger i
starten af skoleåret.
Det fremtidig skole/hjem-samarbejde
Kontakt til lærere/pædagoger skal som
hovedregel ske inden for den normale
arbejdstid, hvilket som udgangspunkt vil
betyde kl. 07.45-15.30,tirsdag dog til kl.
16.45.
Konkret vil det for forældrene betyde, at
I fx ikke kan ringe til lærerne om aftenen
eller i weekenden, eller forvente svar på
mail uden for normal arbejdstid. I vil i stedet skulle kontakte skolens kontor i åbningstiden,
afvente svar på mail inden for et par arbejdsdage eller aftale et møde på skolen. Er det akut
kan skolelederen kontaktes udenfor åbningstiden.
Skole-hjem-samtaler og øvrige samtaler vil blive placeret inden for lærernes normale
arbejdstid.
Det årlige klasse-forældremøde afholdes fortsat om aftenen, og lærerne vil stadig have
mulighed for, at deltage i et årligt socialt klassearrangement såfremt dette placeres på en
hverdag.
Med venlig hilsen
Lene Ettrup

