Velkommen på Nordbyskolens mellemtrin.
Dette hæfte skal hjælpe dig og dit barn ved overgangen fra indskolingen til
mellemtrinnet. I hæftet finder du praktiske oplysninger, information om
undervisningen og oplysninger om dagligdagen i afdelingen.

Revideret 9. august 2018

Mellemtrinnet 2018/2019

Fra indskolingen til mellemtrinnet
At gå i skole på mellemtrinnet er en forandring i forhold til den dagligdag og de rutiner,
du og dit barn har kendt til i indskolingen:

• Ved sygdom skal der ikke ringes til skolen om morgenen. En besked i kontaktbogen
på Intranettet, når barnet møder igen, er nok.

• På mellemtrinnet bliver eleverne kun krydset af i protokollen i første lektion. Der er
således ikke en ”svæver”.

• Eleverne på 4. årgang er igen de yngste. Dette virker selvsagt, men det er noget, de
skal have tid til at vænne sig til.

• Eleverne hentes ikke ind efter frikvartererne, men skal i stort omfang selv holde øje
med tiden. Dette gælder også, når de arbejder rundt omkring på skolen.

• Der er ikke cykler og gynger til rådighed i frikvartererne. Evt. indkøb af sjippetov,
bolde mm. må klares ved hjælp af klassekasser eller lignende. Multibanen og
græsarealerne kan benyttes til leg og spil.

En sådan ændring kan godt gøre dit barn usikkert i en periode. Ligesom det var svært
at starte i børnehaveklassen efter børnehaven, er det også svært at starte i en anden
afdeling med andre rutiner. Lyt til og hjælp dit barn i denne overgangsperiode.
Vurderer du, at denne periode bliver for lang, er det vigtigt, at du henvender dig til dit
barns klasselærer.
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Forventninger

Mellemtrinnets forældre kan forvente

Lærerne forventer

• en høj faglighed i undervisningen

• at dit barn møder til tiden - frisk og
veludhvilet

• engagerede lærere

• at dit barn møder velforberedt til
timerne

• en bred pædagogisk viden
• tålmodige lærere

• at dit barn har en sund og nærende
madpakke med - få gode råd og
ideer hos
Arla
Fødevarestyrelsen
Årgangsund.dk

• holddeling i dele af undervisningen
• lærere med empati
• beslutsomme lærere med overblik
• lærere der vægter et positivt, loyalt
og konstruktivt forældresamarbejde
om den enkelte elev meget højt

• at hjemmet bakker op om og
støtter barnet i skolearbejdet
• at dit barn er med til skole/hjemsamtalerne og deltager så aktivt,
som det er muligt

• at møde lærere, der har en anerkendende tilgang til eleverne og
som stræber efter, at børn skal føle
sig set, hørt og forstået

• at du som forælder holder dig
orienteret på ForældreIntra
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Møde/gå-hjem-tider
Dit barn må tidligst møde kl. 7.50 i afdelingen, hvor lærernes tilsynspligt starter. Dit
barn skal som udgangspunkt forlade skolen senest 10 minutter efter sidste lektion,
medmindre dit barn skal i klubben. I frikvartererne må mellemtrinnets elever ikke
forlade skolens område.

Garderobeskabe
Dit barn har et skab til overtøj, taske o. lign. Ønskes skabet aflåst, medbringes en
hængelås.

Skemaer
Grundskemaet er det skema, der står på forsiden af Elev- og ForældreIntra. Eleverne
skal følge dette skema i størstedelen af skoleåret.
Når vi har projekter og emneuger, kan skemaet se anderledes ud. Det kan være fælles
projekter for hele afdelingen, hvor eleverne vil blive delt på tværs af klasserne, men
også projekter i enkelte klasser. Der kan i disse uger forekomme ændrede møde/gåhjem-tider. Dette vil fremgå af Elev- og ForældreIntra

Brug af computerne
Dit barn har et brugernavn og en adgangskode til skolens netværk og til ElevIntra.
Brugernavnet og koden er strengt personligt og må ikke overdrages til andre.
Der må ikke surfes på websider med racistisk, voldeligt eller pornografisk indhold. Der
må ikke downloades og/eller installeres programmer og spil på skolens maskiner uden
en aftale med en lærer. Der må ikke spises og drikkes ved maskinerne. Gentagne
overtrædelser af reglerne kan medføre udelukkelse fra skolens netværk i en periode.
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ForældreIntra, ElevIntra og Meebook
På mellemtrinnet benytter vi os i høj grad af intranettet. Alle informationer om
undervisningen findes her og kun her. Ved hjælp af intranettet søger vi at minimere
forbruget af papir – både af miljømæssige, tidsmæssige og økonomiske årsager.
Når du og dit barn kommer fra indskolingen til mellemtrinnet, har du et brugernavn og
en adgangskode, som du fortsat skal bruge til ForældreIntra. Hvis du har problemer
med at få adgang til ForældreIntra, skal du kontakte dit barns klasselærer.
ForældreIntra er et lukket system, hvor du som forælder kan få adgang til information,
der specifikt omhandler dit barn og klassen. ForældreIntra giver mulighed for to-vejs
kommunikation mellem lærerne og dig og mellem klassens forældre indbyrdes. Det er
på ForældreIntra, du bl.a. kan se klassens aktiviteter og skemaændringer, og det er også
her, du skal bestille tid til skole/hjem-samtaler.
ElevIntra er et lukket system, hvor eleverne kan få adgang til information om
undervisningen og dagligdagen i det hele taget. Eleverne kan fx se skemaændringer,
dagens aktiviteter, adresselister og diverse opslag på Intranettet, og de kan læse de
seneste nyheder fra skolen.
Meebook er en læringsplatform som kan være med til at styrke personalets arbejde og
samarbejde samt elevernes læring. Fra skoleåret 2017/2018 indleder vi så småt
brugen af platformen. Du kan finde enkelte udvalgte årsplaner på Meebook.

Forældres deltagelse i undervisningen
Du er meget velkommen til at deltage i dit barns undervisning. Vi har altid brug for en
hjælpende hånd. Giv os bare besked nogle dage i forvejen, så vi kan nå at tænke dig med
i planlægningen af vores undervisning. Vær dog opmærksom på, at der kan være
situationer, hvor din tilstedeværelse ikke er så hensigtsmæssig. Tal med dit barns
klasselærer om det.
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Fælles Mål
Det overordnede indhold af undervisningen på mellemtrinnet finder du beskrevet på
http://ffm.emu.dk/

Brobygning
Mellemtrinnet modtager elever fra indskolingen samtidig med, at vi sender elever
videre til udskolingen. Dette arbejde (brobygning) omfatter — ud over den fysiske
flytning — en modtagelse og videregivelse af informationer vedr. elevernes faglige og
sociale forhold.

Lån af bøger på Pædagogisk UdviklingsCenter
Vi forventer, at eleverne passer godt på de bøger, som lånes på PUC. Taskebøger, som
lånes i et helt skoleår, skal forsynes med bogbind fra skoleårets start. Alle bøger, som
eleverne har lånt, skal som udgangspunkt erstattes af hjemmet, hvis de bliver ødelagt
under udlånet.

RessourceCenter
Mellemtrinnets lærere kan søge råd, vejledning og anden assistance hos Nordbyskolens
ressourceteam. Teamets primære opgaver er at yde vejledning til lærere og pædagoger,
foretage klasseobservationer samt gennemføre faglige og trivselsfremmende forløb.
Samtidig koordinerer teamet skolens testbaserede indsatser.

Mobiltelefoner
Elevernes mobiltelefoner skal som minimum være sat på lydløs og lagt i særlige kasser
i klasserne eller i garderobeskabene fra kl. 7.50 og indtil dagens undervisning er slut.
Der må ikke tages billeder/video med telefonerne på skolens område, medmindre det
indgår i undervisningen.
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Cykling
I forbindelse med ture, arrangementer og ikke mindst idrætsundervisningen i Tingsted
Hallen har dit barn brug for at transportere sig selv på cykel. Nordbyskolen kræver i
den forbindelse, at dit barn bruger cykelhjelm. Vi forventer, at hvert barn har sin egen
cykelhjelm med hjemmefra. Er hjelmen glemt derhjemme, skal dit barn låne en hjelm af
skolen. Dette foregår på PUC, hvor den lånes på samme måde, som man låner en bog.
Vi opfordrer til, at du hjælper dit barn med at øve sig på at cykle fra hjemmet til skolen
og fra skolen til Tingsted Hallen.
Læs evt. mere om cykling på www.sikkertrafik.dk (kig under Råd og Viden -> På Cykel)

Traditioner
Sidste dag inden efterårsferien deltager mellemtrinnet i Skolernes Motionsdag.
I starten af december har vi jule-klippe-klistre-dag. Her er der forskellige værksteder,
som eleverne kan vælge mellem.
13. december er Lucia-dag. Piger fra 4. årgang går i morgenens optog. Drenge fra 4.
årgang er nisser. Forældre er meget velkomne denne morgen.
Næstsidste dag inden juleferien afholder vi Julefodboldturnering i Tingsted Hallen. Vi
deler eleverne i hold på tværs af klasser og årgange.
Sidste dag inden juleferien kører vi med bus til Tingsted Kirke, hvor der afholdes
julegudstjeneste.
Sidste dag inden påskeferien deltager vi i Team Rynkeby Skoleløbet.
Næstsidste dag inden sommerferien afholder vi høvdingeboldturnering. Vi inviterer 3.
årgang som sammen med 4. og 5. årgang blandes på forskellige hold, som spiller mod
hinanden. 6. årgang deltager denne dag i udskolingens arrangement.

Lektiebog
Nogle lærere anvender lektiebogen på Elev-/ForældreIntra, og nogle lærere anbefaler,
at eleverne har deres egen lektiebog i papirform. Der kan være fordele og ulemper ved
begge udgaver. Tal med dit barns klasselærer om fremgangsmåden i jeres klasse.
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Dansk
På mellemtrinnet fokuserer vi på forståelsen af det læste og på at gøre eleverne til
aktive læsere. I danskundervisningen går det mundtlige og det skriftlige arbejde hånd i
hånd. Eleverne læser eksempelvis et bredt udvalg af tekster, og de skriver selv tekster
på baggrund af det læste. Herpå kan der diskuteres ud fra det, de har skrevet. Alle kan
derfor være med, og alle har en mening og noget at bidrage med.
I arbejdet med det skriftlige bliver der også lagt vægt på grammatikken. Vi arbejder
videre på elevernes viden samtidigt med, at vi udbygger deres kompetencer. Vi
benytter os af et bredt udvalg af skriftlige materialer.

Matematik
Ud over det normale indhold i penalhuset (blyanter, viskelæder og lign.) skal dit barn
medbringe følgende hjælpemidler: passer, lineal (30 cm), lommeregner og vinkelmåler.
Lommeregneren skal ikke at være en dyr model, blot den overholder regningsarternes
hierarki. Dette kan testes på lommeregneren på følgende måde: 1 plus 2 gange 3 skal
være lig med 7 og ikke 9. Lommeregneren på en smartphone kan også bruges. Passeren
kan med fordel være en type med ”faste” ben, hvor afstanden justeres vha. en skrue.
På mellemtrinnet benytter vi os i høj grad af taskebøger (som der ikke må skrives i)
samt tilhørende kladdehæfter.

Engelsk
Eleverne kan vælge at medbringe deres egen da/eng - eng/da ordbog. Ordbogen.com på
smartphone/tablet kan også bruges. Der logges på med elevens eget UNI-login.

Tysk
Der undervises i tysk fra og med 5. årgang. Eleverne kan vælge at medbringe deres
egen da/ty - ty/da ordbog. Ordbogen.com på smartphone/tablet kan også bruges. Der
logges på med elevens eget UNI-login.
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Idræt/Svømning
• For alle klasser på mellemtrinnet gælder det, at idrætsundervisningen foregår i og
omkring Tingsted Hallen. Børnene cykler ad Tingstien til og fra hallen. Eleverne skal
benytte cykelhjelm. En lærer (ligeledes på cykel) har tilsynet med eleverne på turen.
• Cykelturen fra Tingsted Hallen og tilbage til skolen er indregnet i undervisningstiden.
Det betyder, at skolen som udgangspunkt har tilsynet med og ansvaret for eleverne
under transporten. Hvis dit barn skal køre direkte hjem fra hallen, bedes du give en
skriftlig tilladelse til dette på ForældreIntra. Tilladelsen gives ved at tilføje en note i
kontaktbogen. Husk at markere dit barns idrætslærere. Tilladelsen kan gives for en
enkelt dag eller for et helt skoleår ad gangen.
• Omklædning og bad er en obligatorisk del af den idrætsundervisning, som vi tilbyder
på mellemtrinnet. Dit barn skal derfor medbringe idrætstøj, håndklæde og fodtøj
hver gang. Hvis dit barn har glemt håndklædet, skal der lånes et af skolen.
• Får dit barn fodvorter, skal disse under behandling så hurtigt som muligt. Herefter
kan barnet uden problemer deltage i idræt, svømning og efterfølgende bad.
• Piger med menstruation skal som udgangspunkt deltage i idrætsundervisningen.
Enkelte piger kan i menstruationsperioden være generte over at skulle bade med de
øvrige piger. I disse tilfælde laves en aftale med idrætslærerne om at få klaret
badningen før de andre elever.
• Hjemmet kan skriftligt anmode om fritagelse for idrætsundervisningen ved at angive
årsag og varighed. Ved fritagelse over en længere periode kan skolen bede om en
lægeattest.
• Eleverne bliver undervist i svømning på 4. årgang. Transporten til og fra
Svømmecenter Falster sker med bus.
• I forbindelse med svømmeundervisningen anbefaler vi, at drengene er iført korte og
tætsiddende badebukser. Det giver gode bevægelsesmuligheder og en god svømmehastighed. Det giver samtidigt svømmelærerne god mulighed for at se, om dit barn
udfører benbevægelserne korrekt. Pigerne skal være iført badedragt (ikke bikini).
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Madkundskab
På Nordbyskolen er madkundskab et fag, der bliver prioriteret højt. Der er derfor givet
timer i faget på alle tre årgange på mellemtrinnet.
I undervisningen tilegner eleverne sig færdigheder og kundskaber, således at de bliver i
stand til at tage medansvar og til aktivt at tage stilling til emner som bla.:

•
•
•
•
•

Kostvaner
Bevidst fødevarevalg
Smag og konsistens
Borddækning og anretning
Ansvarlighed i forhold til oprydning/opvask

Vi vil beskæftige os med sunde og forholdsvis nemme retter; dog vil portionernes
størrelse ikke være så store, at madpakken kan undværes.
Undervisningen vil skifte mellem praktisk og teoretisk arbejde, hvor eleverne også skal
lære om forarbejdning, tilberedning, hygiejne, opbevaring samt konservering.
Til hver undervisningsgang skal eleverne af hensyn til hygiejne medbringe eget forklæde.
Som udgangspunkt smager eleverne på den mad/de fødevarer, der arbejdes med. Ingen
elever bliver tvunget til at indtage en hel portion, for vi vil gerne bevare elevernes
nysgerrighed og åbenhed over for mad.
Det er vigtigt, at forældre skriftligt oplyser madkundskabslærerne om eventuelle
fødevareallergier fra skoleårets start, da elevers kræsenhed/vægring ved at smage på (for
dem) fremmede fødevarer hurtigt kan afstedkomme en ”pludselig allergi”.
Husk også at give besked ved eventuelle fødevareallergier der opstår i løbet af skoleåret.
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Skole/hjem-samtaler
Pr. 1. august 2017 har vi indført en model, hvor vi tilbyder 1 obligatorisk samtale pr.
skoleår.
Denne model vil give tid og rum til yderligere samtaler med elever og forældre i de
situationer, hvor klasseteamet og/eller forældre vurderer, at der er et særligt behov.
Kontakt gerne dit barns klasselærer med ønske om en skole/hjem-samtale ud over den
obligatoriske.
Skole/hjem-samtalerne vil omhandle både faglige og sociale forhold. Dit barn har inden
samtalen taget stilling til en række udsagn og udfyldt et skema, som er med til at danne
grundlag for indholdet af skole/hjem-samtalen.

Lektier
Efter skolereformen er mængden af hjemmearbejde reduceret. En del af LET-timerne
bliver brugt til dette arbejde. Mængden af lektier hjemme om ugen bør i gennemsnit
kunne nås på max. 2 timer.
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