Velkommen til

Holbæk By Skole
afd. Absalon

Den første tid

Fokus på trivsel

Den første tid på afdeling Absalon vil
være præget af at skabe god trivsel i
den nye elevgruppe. Her skabes fundamentet for de kommende 10 år.
Forældrene er et helt centralt omdrejningspunkt for at understøtte det gode klassesammenhold, så alle forventes at deltage i dette vigtige arbejde.
Eleverne vil opleve, at vi arbejder meget med sproglig opmærksomhed,
som blandt andet indeholder lege og
undervisningssituationer med rim,
remser, lyde, bogstaver og læsning af
lette ord.

Det gode læringsrum på afdeling Absalon indebærer, at alle oplever, at
der er en god og tryg stemning. Det er
vigtigt for os at arbejde med rummelige fællesskaber, hvor alle lærere, forældre og elever bidrager til at skabe
rum for alle elevers læring og deltagelse i fællesskabet.

Vi vægter generelt, at der skabes et
sprogligt miljø, hvor det enkelte barn
udfordres på sit niveau. Dette gør vi
for at videreudvikle elevernes talesprog for at skabe det gode fundament for den fremtidige læse- og skriveudvikling.

Kort om afdeling Absalon
På skolen går der ca. 650 elever fordelt på 0. – 9. klasse. Skolen har endvidere kommunens modtagelsesklasser.

I samarbejde mellem skole og SFO
ønsker vi, at det enkelte barn får mulighed for at udvikle sine evner på alle
områder, såvel det sproglige, matematiske, det kropslige, det praktisk/
musiske, det sociale og det personlige.

Skolen er et godt sted at lære, fordi vi:
 sætter fokus på elevernes resultater og vil sammen med forældrene
konstant arbejde på at optimere
disse
 tror på, at fællesskabet giver mening
 tror på, at ligeværd, mangfoldighed, ansvarlighed og engagement
er fælles grundlæggende værdier
 tror på, at samarbejdet mellem
skole, forældre og elever skaber
de bedste rammer

Klare mål for læring

Kontakt os

På afdeling Absalon er vi ambitiøse og
arbejder målrettet for, at alle elever
lærer mest muligt. Da vi ved, at læring
sker på mange måder, har vi indrettet
en fleksibel skole, , hvor vi målrettet
arbejder på at udvikle gode læringsfællesskaber, der kan sikre hver enkel
elev rum og mulighed for optimal læring. Vi arbejder på at tilpasse strukturen til den læring, der skal finde sted,
og det indebærer bl.a., at der ofte
arbejdes på tværs af klasser og årgange, og at skemaerne forandres i løbet
af skoleåret.
Vi er desuden optaget af, at der er
opsat klare mål for læringen, og at
eleverne er aktive og har indflydelse.
Vi har klare spilleregler og stiller store
krav. Vi tilstræber passende udfordringer til alle hver dag. Vi bruger digitale læringsmidler i udstrakt grad.

Holbæk By Skole, afd. Absalon
Vandtårnsvej 3
4300 Holbæk
Telefon: 7236 7010
holbaekbyskole@holb.dk
Kontorets telefon– og åbningstid:
Mandag-onsdag 8.30-14.00
Torsdag 11-14
Fredag 8.30-12

