Velkommen til Holbæk By Skole
Afdeling Bjergmarken
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Om afdelingen
Holbæk By Skole, Afdeling Bjergmarken er en skole placeret i Holbæk by med adresse på Bispehøjen 2.
I daglig tale kaldes skolen afd. Bjergmarken.
På afd. Bjergmarken har vi ca. 1200 elever fordelt på 0. - 9. klasse.
Afd. Bjergmarken er en mangfoldig skole med den kæmpe styrke, at den afspejler sammensætningen i samfundet.
Afd. Bjergmarken er en inkluderende skole, hvor alle elever oplever sig som en del af et fællesskab.
På afd. Bjergmarken er der fokus på at skabe et sammenhængende forløb mellem skole og institutioner med fælles udviklingsforløb, som eksempelvis indlæring af læsning. Det skal opleves at barnet møder den samme tilgang fra pædagogerne i
børnehaven, som de lærere og pædagoger de møder i skolen.

Afd. Bjergmarkens ambitioner
På afd. Bjergmarken arbejder vi sammen med eleverne og deres forældre, for at sikre de bedst mulige udviklingsbetingelser
for alle skolens elever.
Afd. Bjergmarkens mål er, kontinuerligt at forøge elevernes faglige udbytte af undervisningen. I praksis betyder det, at det er
de voksnes (forældres og medarbejderes) fælles ansvar, at:

• Eleverne oplever sig trygge, respekterede og afholdte.
• Eleverne oplever, at lærere og forældre har fokus på det faglige indhold og udtrykker høje forventninger til deres indsats og
formåen.
• Eleverne udfordres både fagligt og socialt på et niveau, der svarer til den enkeltes forudsætninger.
• Eleverne har kendskab til afd. Bjergmarkens krav, forventninger og rutiner, og de skal føle sig i stand til at leve op til disse.

For at fremme vores ambition, arbejder vi med den anerkendende metode. Det betyder at: Elever, forældre og medarbejdere
benytter en god omgangstone, hvor vi indbyrdes udviser respekt og anerkendelse, og taler positivt og ordentligt til og om
hinanden.
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Børnehaveklassernes arbejde
I børnehaveklasserne arbejdes der med leg og læring, som fundamentet for børnenes arbejde i skolen. Det vil sige i bred forstand at gøre dem skoleparate. Desuden lægges der stor vægt på overgangen til 1. klasse.

SFO-samarbejde
Pædagogerne har timer i indskolingen, og lærere og pædagoger arbejder tæt sammen om børnenes trivsel og udvikling. Pædagogerne bliver derfor en naturlig del af klassens daglige liv.
Der er tilbud om SFO til alle børn fra 0.- 3.klasse i SFO1, og fra 4.-7. klasse i SFO2. Der er pladsgaranti, så der er plads til alle.
SFO er stedet, hvor børnene har samvær med andre børn, og får oplevelsen af, at være en del af et fællesskab. Her kan man
lege, tage på ture, gå i svømmehal eller deltage i de andre planlagte aktiviteter.

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
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.

Klassedannelse
Det er skolen der danner klasserne. Har du særlige ønsker til klasseplacering eller andre ting der ville være relevante at vide,
kan du skrive det i kommentarfeltet når du indskriver dit barn på nettet. Vi danner først og fremmest gode harmoniske klasser. I det omfang det er muligt, forsøger vi at tilgodese forældrenes ønsker. Det er skolelederen, der træffer den endelige
beslutning om klasseplacering.

Børn udenfor skoledistriktet
Der er frit skolevalg, og børn udenfor skoledistriktet har derfor mulighed for at blive optaget på Holbæk By Skole, hvis der er
ledige pladser. De vedtagne regler kan læses i pjecen fra Holbæk Kommune, som kan findes på Holbæk Kommunes hjemmeside, www.holbaekbyskole.dk.

Yderligere oplysninger
Hvis I ønsker yderligere oplysninger om Holbæk By Skole, er I velkomne til at kontakte skolen på tlf. 72 36 70 10. Yderligere
information kan også findes på skolens hjemmeside, www.holbaekbyskole.dk.
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