VELKOMMEN
TIL KIBÆK SKOLE
AFD. A - Indskoling og SFO
0.-3.årgang.

Kibæk Skole ligger i den sydlige del af Herning Kommune. Vi har ca. 340 elever
fordelt på 2 spor fra 0.-9. klasse. I vores SFO, som er integreret i skolen, går der
ca. 120 børn.
På Kibæk Skole vil vi udvikle og styrke hele mennesker, hvilket er beskrevet i
vores vision Liv, Lyst og Læring, som har fem temaer, hvor vi sætter retning for
dialog og handling i et fælles samarbejde med elever, forældre og medarbejdere. Visionen findes på vores hjemmeside: https://kibaekskole.aula.dk

Trivsel og tryghed
Vi er en afdelingsopdelt skole med et trygt miljø. I afd. A har vi egen skolegård
med gode legemuligheder og egen indgang m/ garderober og toiletter ved alle
klasselokaler. Vi prioriterer, at eleverne kommer ud i de fleste frikvarterer.
Der er et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, og vi har fokus på
helhed i elevernes dag, hvilket betyder, at SFO-pædagogerne også indgår i skolens hverdag. Herudover har vores to trivselspædagoger i afd. A særligt øje for
elever, som har brug for ekstra faglig og social støtte.
På skolen arbejder vi med ”små og store venner”, hvor venskaber med lidt
større elever er med til at give tryghed for de små.
Forældresamarbejdet vægtes højt på Kibæk Skole, så vi sammen kan støtte
bedst mulig op omkring jeres barns skolegang.
Til forældremødet laves der i hver klasse aftaler omkring legeaftaler/fødselsdage, så alle bliver en del af fællesskabet. Herudover vælges der i alle klasser
et trivselsråd blandt forældrene. Trivselsrådet arbejder bl.a. med trivselsarrangementer og er på den måde med til at arbejde med klassens og elevernes
trivsel.

Kommunikation
På Kibæk Skole opfordrer vi til den gode dialog. Vores primære kommunikationsplatform er AULA. Vi forventer, at forældre følger med på AULA på skoledage. På skolens hjemmeside kan der læses mere om skolens principper for
kommunikation.

Skoleparathed
Hjælp jeres barn til at blive robust og selvhjulpen ved fx at lade jeres barn
bære sin egen taske, spille og lade barnet tabe og vinde, lade barnet hjælpe
med praktiske ting som at rydde op, skrælle kartofler osv... Så giver I jeres barn
en oplevelse af at mestre, og at det er sjovt at lære nyt.
Til førskolemødet i maj udleveres en forældrefolder om personlige, sproglige,
motoriske og sociale forudsætninger i forhold til skolestart. I denne folder findes flere ideer til, hvad I som forældre kan støtte op med, når jeres barn skal
starte i skole. Desuden udleveres en SFO-folder med nærmere detaljer.

Madpakke
En sund madpakke og en drikkedunk med vand er vigtig at have med i skoletasken. Der er to større pauser i løbet af skoledagen, hvor der er brug for at
spise, så der er energi til skoledagen. Læs mere i vores kostpolitik, som findes
på skolens hjemmeside. Det er muligt at købe skolemælk. Der kommer information ud på AULA ved skoleårets start.

Skolevej og trafiksikkerhed
Vi opfordrer til, at I som forældre øver en sikker skolevej sammen med jeres
barn inden skolestart.
Vores skolepatrulje står hver morgen ved fodgængerovergangen på Møllegårdsvej, hvor de er med til at sikre, at eleverne kommer sikkert over vejen.
På Velhustedvej er der en ”kys og kør zone”, hvor I kan sætte jeres børn af,
hvis I kører dem i skole.

Lektier
Til forældremødet i august/september aftales forventninger til lektier i de enkelte klasser. Læsning ses som en vigtig daglig træning i alle klasser.

Kibæk Skole
Velhustedvej 10, 6933 Kibæk
Tlf. 9628 7180
Mail: kibaek.skole@herning.dk
Hjemmeside: https://kibaekskole.aula.dk
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