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Kontaktklasserne på Klokkerholm skole
K- klasserne på Klokkerholm Skole er et undervisningstilbud for elever
med ASF og sekundære blandingsdiagnoser. Eleverne har i mere eller mindre udpræget grad afvigelser i forestillingsevnen, i kommunikationsevnen
og i det sociale samspil, og det kan give afvigende adfærdsmønstre. Elevernes hverdag kan være præget af usikkerhed og angst. En afledt problemstilling heraf er frygten for det ukendte og uforudsigelige.
K- klasserne på Klokkerholm Skole rummer elever fra 0.- 10. kl. I hver
klasse er der elever på flere klassetrin, og klasserne rummer klassetrinene:
A = Indskolingen 0. - 3. klasse
B = Mellemgruppen 4. - 6. klasse
C1= Udskolingen 7. klasse
C2= Udskolingen 8. - 10. klasse
Der afholdes afgangsprøver for 9. og 10. klasses eleverne i k-klasserne for
de, som er i stand til det.

Indskolingsprocedure
Visitationsudvalget træffer beslutning om skoleplacering & forældrene informeres herom.
Forældre og børn inviteres til et besøg på skolen.
Når forældrene har givet accept sender PPR relevante PPR-papirer til skolen.
Inden skolestart indkalder skolelederen til et overleveringsmøde.
Hvis der er flere skolebegyndere, afholder skolen et fælles orienterende forældremøde og et opstartsforløb aftales.

Undervisningen
Undervisningen i K- klasserne tager sit udgangspunkt i TEACCH principperne. Derfor er struktur, overskuelighed, genkendelighed og forudsigelighed de vigtigste elementer i elevernes skoledag. Det betyder bl.a., at der
benyttes piktogrammer og skemaer. Hver elevs behov vurderes ud fra elevens individuelle forudsætninger og behov.
Målet med undervisningen er:
- at eleverne får faglige kundskaber og færdigheder
- at eleverne tilegner sig redskaber, der kan kompensere for nogle af
deres vanskeligheder
- at eleverne får selvværd og accept af sig selv
Undervisningen er omfattet af folkeskoleloven, og eleverne undervises i den
gældende fagrække ud fra den enkelte elevs muligheder og forudsætninger.
Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til elevernes specifikke
vanskeligheder, og lærere og pædagoger samarbejder tæt om tilrettelæggelsen af undervisningen.
Det er muligt for eleverne at deltage i lektioner på skolen, hvis det vurderes
at eleven kan magte det og får udbytte deraf.

Elevplan
Der udarbejdes en individuel elevplan 2 gange årligt. Denne danner udgangspunkt for elevens udvikling, fagligt og socialt. Elevplanen er udgangspunkt for skole/hjem-samtalerne og ved klassekonferencerne, som er et møde mellem PPR-psykolog, skoleleder og klassens lærere og pædagoger.

Forældresamarbejde
Der foregår løbende et tæt samarbejde mellem forældre, lærere, pædagoger,
skolepsykolog, afdelingsleder og skoleleder. Der afholdes en årlig klassekonference, hvor den enkelte elevs trivsel og faglige udviklingspotentialer drøftes.
Den daglige kommunikation foregår gennem logbøger, enten via intranettet
eller kontaktbog. Der afholdes 1 forældremøde og 2 skole/hjem samtaler
årligt. Ved særlige behov aftales yderligere møder individuelt.

Forudsætninger for daglig trivsel i k-klasserne
For at give eleverne en god dag i skolen er det vigtigt, at eleverne er udhvilede og de har spist morgenmad eller har mad med til at spise i starten af dagen. Det er vigtigt, at de har mad med til hele dagen.
Der er mulighed for at opbevare mad i skabe, køleskab og der er mikroovn til
fri afbenyttelse.
Nogle gange foregår undervisningen ude og ligeledes kan nogle elever have
brug for at komme ud af klasselokalet - for at få ro, og derfor er det vigtig, at
de har det rette tøj med.
Skolens generelle trivselsregler findes på skolens hjemmeside.

De fysiske rammer
I klasselokalerne er der individuelle arbejdspladser og et fællesbord. Eleverne har computere til rådighed, og da K-klasserne er placeret på en skole, er
der mulighed for at benytte diverse faglokaler. Der er også legeplads, idrætssal og hal til rådighed.

Seksualpolik for K-klasser
Eleverne modtager seksualundervisning efter folkeskoleloven. Det skal være
muligt for eleverne i Klokkerholm skoles K-klasser at udvikle en sund seksualitet, gennem en naturlig interesse for eget og modsatte køn, med den vejledning og observation, der er nødvendig for at sikre, at ingens grænser bliver overskredet, heller ikke skolens regler.
Personalet har pligt til at orientere kolleger og forældre om observationer og
uhensigtsmæssig seksuel adfærd blandt eleverne.
Personalet må og skal ikke acceptere sexchikane, dvs. grænseoverskridende
handlinger fra elever. Personalet skal have en bevidsthed om egen seksuel
udstråling ved fx påklædning.
Ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb, arbejder personalet ud fra
Brønderslev Kommunes beredskabsplan.

Regler for eleverne:
1. Man må ikke berøre sig selv eller en anden seksuelt i skole den (klap i numsen, røre ved bryster osv.)
2.Før man berører en anden (f.eks. krammer eller sidder på skødet af), skal man
spørge om lov, eller være sikker på at det er i orden.
3. Man skal respektere et nej.
4. Man må ikke gå to på toile+et.
5. Hvis man er kærester må man kramme, holde i hånd og kysse med lukket
mund i frikvartererne.
6. Hvis ens grænser bliver overskredet, skal man sige det l en voksen eller l
ens forældre.

SFO
K- klasserne har tilknyttet et SFO-tilbud, som er et fritidstilbud til alle elever
i K-klasserne, uanset alder.
Der er lokalefællesskab mellem skole og SFO, og for at skabe sammenhæng i
elevernes hverdag arbejder pædagogerne i både skole og SFO.
Nogen har mere brug for støtte end andre, og derfor er der mulighed for et
individuelt skema, hvor de kan vælge en eftermiddagsaktivitet.
I fritidsdelen vægter vi, at børnene trænes i sociale kompetencer, både i kreative aktiviteter, på legepladsen, ved bordet til eftermiddagsmaden osv.
Vi giver eftermiddagsmaden i fritidsdelen. Det kan være boller, knækbrød
eller en varm ret. Børnene kan have indflydelse på eftermiddagsmaden, hvis
de ønsker at deltage i tilberedelsen af maden og indkøb.

Aktiviteter:
Der bliver lavet en månedsplan hver måned. Vi laver forskellige kreative aktiviteter i fritidsdelen alt efter børnegruppe og årstid.

Fritidsdelens åbningstider:
Åbent alle hverdage fra endt skoletid.
Mandag-torsdag til kl. 16.05
Fredag til kl. 15.20
På skolefridage holdes der åbent fra kl. 8-15.

Praktiske oplysninger
Ved spørgsmål, problemer eller ændring/afbestilling af taxi skal I rette henvendelse til vognmændene eller kørselskontoret.
Taxi
Østergård: 98282000
Dybvad: 98864214
Kørselskontoret:, Ingrid Thompsen: 99 45 44 73

Ved fravær
Ved kendt fravær eller sygdom skal I ringer eller sms’er til K-klassens telefon, eller skrive til primærpædagogen eller klasselæreren på forældreintra.
Mobilnr. K-klassen (0-3 kl.) tlf. 20906164
Mobilnr. K-klassen (4.—10. klasse) tlf. 41884273
http://klokkerholmskole.skoleintra.dk

Ferieplan 2014/2015
Sommerferie
Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie
Påskeferie
St. Bededag
Kr. Himmelfartsferie
Pinseferie
Grundlovsdag
Sommerferie

28. juni 2014 – 10.august 2014
11. oktober 2014 – 19.oktober 2014
23. december 2014 – 4. januar 2015
14. februar 2015 – 22. februar 2015
28. marts 2015 – 6. april 2015
1. maj 2015
14. maj 2015 – 17. maj 2015
23. maj 2015 – 25. maj 2015
5. juni 2015
27. juni 2015

Kontakt skole og ansae
Klokkerholm skole

Ledelsen

Smørblomstvej 5a

Skoleleder:

9320 Hjallerup

Helle Faber

Tlf. 99455430

Afdelingsleder:

Fax. 99455440

Stefan Andreas Joensen

E-mail: klokkerholm.skole@99454545.dk

SFO-leder:

http://www.klokkerholmskole.skoleintra.dk

Lilian Madsen

Lærerne

Pædagogerne

Susanne Haugaard Hansen
Klasselærer A1

Karen Hansen
Primærpædagog i A1

Ann-Dorte Nebeling Jørgensen
Klasselærer B1

Helle Lindholt Pedersen
Primærpædagog A1

Mai Vestergaard Rødvig
Klasselærer C1

Jesper Ruberg Pedersen
Primærpædagog B1

Anette Rusholt
Klasselærer C2

Ann Malene Holst Hansen
Primærpædagog C1

Dennis Mikkelsen
Lærer

Tina Larsen
Primærpædagog C1

Line Michelle Tranum

Anni Susanne Bøgebjerre
Primærpædagog C2

Niels Beck
Lærer

Ingelise Rishøj Jensen
Sekundærpædagog

