Informationsfolder om
Karup Skoles indskoling

”Karup skole; et godt sted at være - et godt sted at lære”
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Karup skoles værdiord: Fællesskab – Faglighed – Glæde – Ansvar - Respekt
I dagligdagen bliver værdierne synlige, når talen falder på arbejdsmiljøet såvel for børn,
forældre som ansatte.
Fællesskab:
Vi arbejder med at skabe gode fællesskaber og spiller hinanden gode
Faglighed:
Alle skal blive så dygtige, som de kan. Øvelse gør mester, og vi gør os umage
Glæde:
Smil avler smil. Vi anerkender og fejrer små som store succeser sammen.
Ansvar:
Vi viser omsorg og hjælper andre, hvis der er brug for det.
Vi tager ansvar for vores skole og passer på de ting, vi har.
Respekt:
Vi respekterer forskelligheder. Vi lytter til hinanden. Vi taler pænt til og om hinanden og
om skolen
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Grundlæggende forudsætninger for et godt skoleliv
Karup skole forventer, at I som forældre sørger for at jeres barn:
• Møder til tiden
• Viser hensyn og opfører sig ordentligt
• Er frisk og udhvilet
• Har spist morgenmad
• Medbringer en fornuftig madpakke
• Er parat til at lære
• Har bøger, materialer og tøj med til de aktiviteter, der skal foregå
• Vil indgå som en del af fællesskabet
• Møder positiv interesse for skolen og skolens arbejde
Derudover er det vigtigt:
• Alle drøftelser om skolens mål og handlinger tages med os og ikke barnet
• I henvender jer til skolen, hvis der er noget, I undrer jer over i jeres barns skoleforløb
• At I holder jer opdateret på Aula. Slå eventuelt notifikationer til på Aula-appen.
• I giver skolen besked, hvis der er begivenheder i hjemmet, som I vurderer, har indflydelse
på jeres barns trivsel
• At I bakker positivt op om skolen
Forventninger til skolen:
• I samarbejde med jer forældre - støtter vi op om det enkelte barn både fagligt og socialt.
• Der afholdes én skole-hjem-samtale pr. skoleår med fokus på det faglige. Yderligere
samtaler aftales efter behov.
• Vi følger op på beskeder på Aula indenfor 2 hverdage.
Læsning og dansk
Læsning er grundlag for læring i alle skolens fag. Derfor forventer vi at alle børn dagligt træner deres
læsefærdigheder i 15-20 min. Når børnene starter i skole, kan det være højtlæsning men allerede i
løbet af 0.klasse begynder eleverne at få små læsebøger med hjem, som de selv kan læse. Vi har
desuden et særligt fokus på sproglig opmærksomhed og børnenes sprogforståelse. Det forventes at I
som forældre bakker op om dette; blandt andet ved at spørge ind til og tale med jeres barn om de ord
og vendinger, de møder i de tekster de præsenteres for.

Sprog og matematik
Der er evidens for at sprogfærdigheder kan forbygge matematikvanskeligheder. Det vil sige at jo større
ordforråd; jo bedre mulighed for at lære matematik. Derfor skal du som forældre opmuntre dit barn til
at bruge sproget i hverdagsaktiviteter, lege og spil. Vær nysgerrig sammen med dit barn og stil
nysgerrige spørgsmål - Hvor meget tror du det vejer? Hvilken vej er hurtigst? Kan vi nå det på ½ time?
Gerne i almindelige hverdagsaktiviteter, som borddækning, at forklare vej i trafikken, oprydning på
værelset, når I laver mad sammen etc.
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Praktisk information
Mødetid
Der bliver åbnet til skolen kl. 7.50. Har man brug for at komme tidligere, kan man vælge at få pasning i
SFO´en.
Det er vigtigt at jeres barn kommer til tiden og sidder klar i klassen kl. 8.00, så dagen kan begynde på
en rolig og god måde. Det har betydning for resten af dagen. Når jeres barn kommer om morgenen
skal/kan madpakken sættes i køleskabet. Overtøjet hænges udenfor klassen og tasken sættes på plads i
klassen.
Skulle det ske, at I kommer for sent, vil vi henstille til, at der siges farvel til jeres barn ved indgangen, da
det giver mindst forstyrrelse i klassen.
Aula og Meebook
I kan orientere jer om jeres barns skolegang på Aula og Meebook. Kontakt til lærerne sker via Aula. Aula
kan tilgås via computeren eller en App på mobiltelefonen. Den primære kontakt foregår gennem Aula,
men der vil dog stadig blive sendt fysiske ting med hjem i børnenes postmapper. Husk derfor stadig at
tjekke postmappen.
Sygdom og fravær
Ved sygdom meldes eleven syg på Aula. Ved andet fravær kontaktes klasselæreren. Klasselæreren kan
give fri én dag. Ønsker I jeres barn fritaget for undervisningen i flere dage, skal I rette henvendelse til
kontoret. Husk samtidig at orientere klasselæreren.
Madpakke og spisning
Der spises med børnene op til 10-pausen og 12-pausen. I denne periode sidder alle børn på deres stole,
og der er 5 min. spise-ro. Der er mulighed for at lægge sin madpakke i køleskab.
Skiftetøj
Alle børn har en kasse til skiftetøj. Husk at tjekke, at skiftetøjet passer til årstiden og vejrforholdene.
Eleverne må ikke have sko på i lokalerne, derfor er det en god ide med inde-sko.
IPad/computer
Til brug i undervisningen får børnene stillet en iPad/computer til rådighed. Børnene skal selv
medbringe høretelefoner, da det er nødvendigt til brug af flere programmer på både iPad og
computer. Høretelefoner betragtes på lige fod med tingene i penalhuset.
Flere af de hjemmesider som vi bruger i undervisningen, kan eleverne også bruge hjemmefra via deres
unilogin.
Går man på andre programmer end aftalt eller behandles skolens iPad eller pc ikke efter skolens
principper inddrages denne.

Frikvarter
Der er udeordning for alle børn. Det betyder, at det er vigtigt altid at medbringe tøj efter vejret. Der er
gårdvagter, som holder opsyn i pauserne. De kan genkendes på de gule veste.
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Lektier
Vi forventer, at der støttes op om lektiearbejdet jf. skolens lektieprincip.
Ugeplan
Husk at se i ugeplanen på Aula, hvor I kan følge med hvad jeres barn arbejder med i den pågældende
uge. Her kan I også se, hvilke lektier jeres barn har samt andre vigtige oplysninger.
Penalhus
Tjek penalhuset jævnligt - gerne hver weekend. Penalhuset skal indeholde flere (3 stk.) spidsede lange
blyanter, blyantspidser (gerne med beholder), viskelæder, høretelefoner og lineal.
Bibliotek
Vi går på biblioteket en gang om ugen, hvor de får hjælp til at låne bøger. Lånetiden er max. 1 måned.
Hjælp børnene med at få afleveret til tiden. Bortkomne eller ødelagte bøger erstattes af hjemmet.
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Idræt
Der er omklædning og bad i forbindelse med alle idrætstimer, da det betragtes som en del af
undervisningen. Der medbringes derfor altid idrætstøj og håndklæde. Idrætsundervisningen foregår
både inde og ude. Idrætslærerne giver besked om, hvad man skal medbringe i hvilke perioder.
Eventuel fritagelse kan gives ved skriftlig begrundelse. Man er selvfølgelig til stede i undervisningen,
selvom man er fritaget for aktiv deltagelse. Indendørs skal eleverne have bare fødder eller sko på i
timerne, da man ellers let kan glide.
Ved fodvorter deltager man også i undervisningen. Hvis de ikke er i behandling, skal man have indesko
på og strømper/badesko på ved bad.
Glemt tøj
Ved køleskabene er der en kasse med glemt tøj. Tøjet vil op til ferierne blive fjernet. Så husk at kigge
jævnligt.
Legetøj
Legetøj må kun medbringes om fredagen. I undervisningstiden befinder legetøjet sig i skoletasken eller
i deres kasse uden for klassen. Husk at det ikke skal være med lyd, og at våben og spillekonsoller ikke
betragtes som fredagslegetøj.
Forældreråd
Der vælges forældreråd for hver klasse. Disse vælges på første forældremøde ved hvert skoleårs
begyndelse. Det er også på første forældremøde der bl.a. drøftes fødselsdage.
Fødselsdage
I forbindelse med fødselsdage synges der for barnet til fælles samling. Fødselsdagsbarnet må gerne
dele noget ud i klassen, men det er helt frivilligt.
Mobiltelefoner
Der er ikke brug for mobiltelefoner i skoletiden. Hvis man alligevel har den med, bliver den samlet ind
og opbevares i en kasse indtil skoledagen er slut.
For en god ordens skyld skal vi nævne, at mobiltelefoner medbringes på eget ansvar.
Samling
Vi har samling 2 gange om ugen. Her gives fælles beskeder, vi fejrer fødselarer, samtaler om ugens ord,
synger sange og har fokus på årets gang.

Facebook:
Vi opfordrer alle forældre på Facebook til at ”synes godt om” siden: ”Karup skole”;- skolens officielle
Facebook-side, hvor vi løbende lægger billeder op fra jeres barns hverdag.
TOPI:
I Viborg kommune arbejder vi med Tidlig Opsporing og Pædagogisk Indsats kaldet TOPI. Dette betyder
bl.a., at vi 2 gange om året skal vurdere, hvorvidt jeres barn efter vores vurdering trives eller er i en
sårbar og udsat position og har brug for hjælp. Hvis vi vurderer dette, kontakter vi jer med henblik på at
drøfte, hvad vi i fællesskab kan gøre for at øge trivslen hos jeres barn.
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SFO:
Karup skole har tilknyttet SFO for 0.-3. klasse. Tilmelding foregår på kommunens hjemmeside under
selvbetjening.
Læs mere om SFO i ”Velkommen til SFO”
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