Velkommen til Holbæk By Skole
Afdeling Absalon
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Om afdelingen
Afdeling Absalon danner ramme om ca. 700 elevers udvikling og skolegang fra 0.-9. klasse. Afdelingen rummer endvidere
kommunens modtagelsesklasser, som giver skoletilbud til elever, der er kommet til landet for nylig og endnu ikke taler dansk.
Afdeling Absalon er opdelt i 3 afdelinger: indskoling fra 0.-3. klasse, mellemtrin fra 4.-6.klasse og overbygning fra 7.-9.klasse.
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.

Den første tid
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.
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.
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.

Klare mål for læring
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
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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.

Fokus på trivsel
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.

Kontakt mellem skole og elev
Mellem skole og elever bruges Start Skolen Nu.
Start Skolen Nu er et vigtigt redskab i kommunikationen mellem lærere og elever. På Start Skolen Nu kan eleverne kan finde
oplysninger om lektier og andre informationer.
For at logge på skal eleverne anvende det UNI-login, som de får udleveret på skolen. Det udleverede UNI-login kan også bruges til andre undervisningsrelaterede sites.
Man kan få adgang til Start Skolen Nu fra egen computer eller tablet hjemmefra.

Læringsportal/ elevplaner
På portalen Min Uddannelse kan forældre og elever se forløbene i fagene samt elevplanerne for den enkelte elev.

Skolens hjemmeside
Oplysninger om ringetider, dagstruktur, ferier, fridage m.m. Kan findes på skolens hjemmeside, www.holbækbyskole.dk.

Sundhed og rådgivning
På Holbæk Kommunes hjemmeside, www.holbaek.dk, kan man finde oplysninger om skoletandlæger, sundhedspleje, psykologer, talepædagoger sagsbehandlere, familierådgivning mm.

Indskrivning
Indskrivningen i Holbæk Kommune følger aftalen mellem kommunerne og regeringen, hvor en række digitale selvbetjeningsløsninger er obligatoriske, herunder skoleindskrivning. Det betyder, at du skal opskrive dit barn til skole via internettet og
bruge NemID for at kunne gøre det. Vejledning til dette findes på Holbæk Kommunes hjemmeside om skolestart.
Skal dit barn tilmeldes i SFO, foregår dette også elektronisk via NemID.
Har du yderligere spørgsmål om tilmelding til SFO, kan du kontakte pladsanvisningen i Holbæk Kommune på email, pladsanvisning@holb.dk eller på tlf. 72 36 36 36.

Besked om optagelse
Alle børn fra skoledistriktet er automatisk optaget på en af afdelingerne, når indskrivningen er sket. I indskrivningen er det
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vigtigt at notere hvilken afdeling I ønsker jeres barn optaget på. De børn der søger skolen, som ikke bor i distriktet, vil få besked om optagelse senest den 1. marts året efter. Klasserne dannes umiddelbart herefter.

Kontakt os
Holbæk By Skole, afd. Absalon
Vandtårnsvej 3
4300 Holbæk
Telefon: 72 36 70 10
Email: holbaekbyskole@holb.dk
Kontorets telefon- og åbningstid:
Mandag - onsdag kl. 8.30 - 14.00
Torsdag kl. 11.00 - 14.00
Fredag kl. 8.30 - 12.00

4

