Nymarken – Skole og Børnehus
”Skolen fra A – Z”

Sådan gør vi, når nye elever skal starte i skole på
Nymarken
Når en nye børnehaveklasse skal starte efter sommerferien, eller når der modtages elever til
overbygningen fra Marslev Skole, følges aftalerne i forhold til dette.
Dette skrift omhandler alle andre elever, som kommer til Nymarksskolen i løbet af skoleforløbet.
Formålet med denne procedure er at sikre den nye elev og den modtagende klasse/årgang den bedst
mulige opstart og det bedst mulige skoleskift.

1. Møde med familien
Når forældre henvender sig om elevers start på skolen, går det videre til Jesper Mayerhofer, som aftaler
møde med forældre og gerne barnet/børnene.
Formålet med dette møde er:
•

at fortælle om skolen, hvilke værdier og traditioner vi har, og hvilke forventninger vi har til hinanden.

•

at give forældrene og barnet / børnene en fornemmelse af skolen via en rundvisning.

•

at få forældre til at fortælle om barnet / børnene.

•

at få udfyldt relevante indmeldelsespapirer herunder en samtykkeerklæring til kontakt med tidligere
skole med indhentning af elevmappe og relevante oplysninger.

•

at tale om behov for fritidstilbud og at få orienteret om, hvordan man melder sig til SFO og klub.

2. Kontakt til tidligere skole
Jesper Mayerhofer kontakter tidligere skole for at få oplyst, om der er noget, der skal tages højde for i
forbindelse med klasseplacering og modtagelse af eleven.

3. Møde med teamet
Skolelederen indkalder årgangens klasselærere evt. sammen med flere fra teamet. (Indskolingsteam
indkaldes i 12 pausen, så SFO også er informeret/involveret).
•

er det et barn, der ikke kræver særlige hensyn til, aftales klasseplacering og det videre forløb vedr.
modtagelse på mødet.

•

er det et barn, der kræver en særlig indsats i forbindelse med modtagelsen, deltager også Maj-Britt
Busch i mødet. Der laves aftaler om klasseplacering, overleveringsmøde, besøg i klassen, eventuel
støtte fra kompetencecenteret omkring opstarten med videre

4. Orientering af nye forældre, klassen og nuværende forældre.
Jesper Mayerhofer kontakter de nye forældre og fortæller dem om, hvilke aftaler der er lavet, og om
klasseplacering.
Klasselærer informerer klassen og klassens forældre om, at der kommer en ny elev.

De sjældne tilfælde
I meget sjældne tilfælde kan der være tale om en "akut-henvendelser", det vil sige, at tilflytter-forældre
enten står på skolen med barnet med forventning om skolestart her og nu eller ringer dagen før, og
barnet ikke har et skoletilbud. I et sådant tilfælde holdes første møde med Jesper Mayerhofer "her og nu",
og der laves aftaler om, at barnet kommer på besøg. Årgangens lærere orienteres med det samme.
Derefter følges den aftalte procedure.

Opstart i blokuger og lignende
Hvis eleven ikke er tilflytter med stor afstand til nuværende skole, og det i øvrigt er muligt, startes ikke op
i klassen midt i blokuger og andre forløb på tværs af klasser. Her udsættes opstart en uge eller lignende,
til det er muligt at tage ordentlig hånd om opstartsforløb og modtagelse.

