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”SKOLEN I CENTRUM”

Skolestart 2019

Aalykkeskolen
Lidt praktisk.
Aalykkeskolen er Koldings ældste skole og rummer ca. 440 glade og motiverede elever fra 0. - 9. årgang. Vores indskolingsbygning rummer udover 0. - 2.
årgang også vores SFO, som næsten alle elever fra 0. - 3. årgang anvender. Vores 3. årgang befinder sig i umiddelbar nærhed.
Der er ”glidende overgang” for kommende børnehaveklasseelever fra april –
juli i SFO. Eleverne fra 4. – 6. årgang har mulighed for at bruge Cool Club, som
er et tilbud efter undervisningen i KIFs lokaler ved stadion.
Skolen er meget optaget af, at vores elever forlader os efter 9. kl., hvor der har
været fokus på faglighed og trivsel. For tiden er vi optaget af at implementere
elementerne fra den ny Folkeskolelov.
I indskolingen skal eleverne gå i skole i 30 ugentlige timer.

Samarbejdet med børnehaverne.
Aalykkeskolen sikrer overgangen mellem skole og børnehave ved at have et
godt samarbejde med børnehaverne. Vi indleder skolestarten med et fyraftensmøde på skolen, hvor skolens ledelse og pædagogiske personale vil fortælle om skolestart. Vi holder 2 møder, hvor indholdet vil være det samme til
begge møder, så man vælger det møde, der passer bedst i kalenderen.
Inden børnene starter besøger børnehaveklasselederne samt kommende klassepædagoger alle afgivende børnehaver til et overdragelsesmøde omkring
hver enkelt elev. I indeværende skoleår modtog Aalykkeskolen elever fra 12
børnehaver. Aalykkeskolen opfordrer generelt børnehaverne til at bruge skolens legeplads for at skabe et tilhørsforhold – dvs. at børnene bliver kendte og
trygge inden de starter på Aalykkeskolen.

Program inden skolestart
Fyraftensmøde på Aalykkeskolen


Aalykkeskolens indskolingsbygning, Café området.



Tirsdag den 2. oktober 2018, kl. 17.00 - 18.30.



Torsdag den 4. oktober 2018, kl. 17.00 - 18.30.



.

Indskrivning


Aalykkeskolens indskolingsbygning, Café området.



Torsdag den 10. januar 2019, kl. 15.00 - 17.00.



Yderligere information omkring indskrivning bliver
udsendt via E-boks i uge 48.

Infomøde om ”glidende overgang”


Tirsdag den 26. marts 2019, kl. 17.00 - 18.30. Aalykkeskolens gymnastiksal indgang D for forældre og børn.

Glidende overgang (sfo)
Mandag den 1. april 2019. kl. 8.00 i Pigernes Gymnastiksal.

Første skoledag
Mandag den 12. august 2019 kl. 9.00 i børnehaveklasserne.

