VELKOMMEN
TIL KIBÆK SKOLE
AFD. B
4.-6. årgang

Kibæk Skole ligger i den sydlige del af Herning Kommune. Vi har ca. 350 elever
fordelt på 2 spor fra 0.-9. klasse. I vores SFO, som er integreret i skolen, går der
ca. 125 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. B har vi masser af udendørsplads til bl.a. frikvarterer, og vi har et stort og lyst Mellemtorv indendørs,
som bruges i mange sammenhænge. Vi prioriterer, at eleverne kommer ud i de
fleste frikvarterer. Der er garderobe og toiletter ved alle klasselokaler.
Forældresamarbejdet vægtes højt på Kibæk Skole, så vi sammen kan støtte
bedst mulig op omkring jeres barns skolegang. Vores trivselspædagog i afd. B
har særligt øje for elever, som har brug for ekstra opmærksomhed.
I alle klasser vælges der et trivselsråd blandt forældrene, som planlægger trivselsarrangementer, som er med til at styrke klassens og elevernes trivsel.

Elevråd
Fra 4. årg. vælges der en repræsentant fra alle klasser til elevrådet. Formand
og næstformand sidder med i skolebestyrelsen, som gerne vil have elevernes
stemme med i deres arbejde.

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.

Computer
Eleverne får tildelt en PC, som skal bruges i undervisningen. Det forventes, at
der passes på PC’en, og at den er opladet til hver skoledag. PC’en skal opbevares og fragtes i et sleeve, så vi undgår skader på udstyret.

Mobilfri skole
Eleverne afleverer deres mobiltelefoner ved skolestart og får dem tilbage, når
de har fri. Dog laves der særlige aftale for ordblinde elever, som bruger mobilen som hjælpemiddel. Ligeledes kan det forekomme, at mobilerne anvendes i
undervisningen på lærernes initiativ.

Klar til skoledagen
Vi forventer, at eleverne møder friske og veludhvilede i skole hver dag. Herudover skal skoletasken været pakket til skoledagen med et veludstyret penalhus, en sund madpakke og en drikkedunk med vand.

Madordning
I afd. B kan eleverne tilmeldes en madordning, som udbydes i samarbejde med
Kibæk Krydsfelt. Info kommer ud på AULA og på skolens hjemmeside. Herudover er det muligt at købe skolemælk. Se vores kostpolitik på hjemmesiden.

Om fagene
Svømning på 4. årg. – ligger i to uger i foråret.
Tysk og madkundskab fra 5. årg.
Idræt – Alle skal i bad efter idræt. Har eleven glemt idrætstøj, bliver man fra
5.årg. og op sendt hjem for at hente idrætstøj, hvis man bor i byen. Har man
menstruation, kan man få lov at gå i bad 10 min før de andre.

Lektier
Skolen har en forventning om læsetræning i hjemmet – gerne min. 20 min på
alle skoledage. Derudover kan der forekomme lektier i de forskellige fag.

Kibæk Skole
Velhustedvej 10, 6933 Kibæk
Tlf. 9628 7180
Mail: kibaek.skole@herning.dk
Hjemmeside: https://kibaekskole.aula.dk
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Tanja Dalby Ramsgaard
Sanne Hansen
Per Christensen
Lisbeth Holm
Britta Vestergaard Jensen
Peter Schultze
Annette Stokholm Larsen
Susan Knudsen
Anne-Marie Tang Frost
Kirsten Larsen
Mia Husum Poulsgaard
Jacob Schjødt Rasmussen
Louise Sørensen
Maibrit de Bruijn Jacobsen
Kirsten Knudsen

Fotos kan ses på hjemmesiden

