Indholdsfortegnelse
side 2:
side 3:
side 4:
side 6:
side 7:
side 8:
Side 9:
side 10:
side 11:
side 12:

Skolelederen har ordet
Tablet og bærbare
Kalenderen
Fripladstilskud
Nyt fra Klubben
Frugt og malurt!
Forældremøder
Arbejdsweekend
Feedback-sedler
Ordensregler på Billums

16 små forventningsfulde elever i 0. klasse er klar til at gå i skole

Skolelederen har ordet….
Velkommen til skoleåret 2016-17!
Det var dejligt, at så mange af jer forældre kom og var med til skolestarten onsdag den 10. august.
Nu glæder vi os til et godt og spændende skoleår, som vi traditionen tro starter med diskofest i indskolingen
og SFO samt forældremøder i alle klasser. Det og meget mere kan I læse mere om længere nede.
Som sagt har vi fået lavet både gulve og lys i løbet af ferien, og det skal alle være med til at sikre, at vi kan
have glæde af ikke bare her og nu, men også fremover. Derfor har alle klasser fået nye støvsugere, og vi har
lavet en dukseordning, der gælder for alle klasser. Jeg minder om, at det hører med til at være elev på vores
skole, at man deltager i dukse- og rengøringsordningen og på den måde er med til at passe på skolen og dens
ting til glæde for alle.
Da vi har fået en del nye elever – og dermed også forældre, vil jeg her lige fortælle, at vi for mange år siden
besluttede, at klasserne selv skulle gøre rent i deres klasser i stedet for et rengøringsfirma. Alle klasser får derfor 2 gange om året udbetalt et beløb til klassekassen. Hver dag bliver klasserne tjekket, og hvis en klasse ikke
passer deres klasseværelse godt nok, kan de risikere at få udbetalt et mindre beløb. Selvfølgelig tager det noget tid at ordne og støvsuge sit klasselokale; men når man ved, at klassen får penge for at gøre det, så er det
ikke så slemt.
Venlig hilsen og god læsefornøjelse.
Keld
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Tablets og bærbare
Som vi tidligere har fortalt har vi valgt at skifte en del af vores gode gamle – men også aldrende – skolebøger
ud med ”portaler”, som har den store fordel, at de løbende opdateres, og på den måde bliver de ikke ”slidt”,
og i mange af dem er der ”selvrettende” opgaver, så eleverne får hurtig feedback, ligesom læreren kan det.
Afhængig af klassetrin fylder portalerne mere eller mindre i hverdagen; men de skal hverken erstatte eller udkonkurrere de levende relationer mellem eleverne indbyrdes eller elev-lærer.
Vi har besluttet, at
Udskolingen (7-10. klasse) skal have deres bærbare med hver dag
Mellemtrinnet (4-6. klasse) skal have tablet eller bærbar med hver dag
Indskolingen (0-3. klasse) skal have iPad med de dage, som læreren skriver på ugeplanen, og kun de dage. Alle
andre dage er iPad-fri – også i klubbens morgenåbning.
Formålet med, at eleverne har tablet eller bærbar med i skole er jo, at de skal bruges i undervisningen. Klasselærerne på de tre trin aftaler, hvilke regler, der skal gælde for at bruge tablet, bærbar eller mobil i henholdsvis
udskoling, mellemtrin og indskoling. Det kan godt ske, at noget bliver lavet om undervejs; men vi satser på at
kunne fortælle mere i efterårsudgaven af Nyt fra Billums, der udkommer 19. september.
Det er vigtigt, at man sørger for, at ens tablet/bærbare er opladet, når skoledagen starter, og at man sørger
for at sætte den til opladning i klassens opladereol i de lange frikvarterer, så hverken den eller eleven ”går
død” midt i timen.
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Kalenderen
August
Mandag d. 15.: Nyt fra Billums udkommer
Bestyrelsesmøde
10. klasse i Grønnegårds Teatret og se Jeppe på Bjerget
Fredag d. 19.:
Årets første morgensang – fredagssang - for hele skolen
Torsdag d. 25.: Skolefoto
8. klasse på tur til Film X i København
Fredag d. 26.:
Skolefoto
Fredagssang for hele skolen
Diskofest for indskolingen og deres forældre
Sidste frist for at give udgangstilladelse til ens barn – se andet sted i bladet
Mandag d. 29.: Forældremøde i 2. klasse
Tirsdag d. 30.: Forældremøde i 9. klasse
Onsdag d. 31.: Forældremøde i 6. klassse
Sidste frist for betaling til frugtordningen – se andet sted i bladet

September
Torsdag d. 1.:
Fredag d. 2.:
Mandag d. 5.:

Forældremøde i 0. klasse
Fredagssang for hele skolen
Forældremøde i 4. klasse
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Alle de elever, der går på Baune, har fri kl. 12.30 hele ugen, så de kan deltage i Mini- OL
Tirsdag d. 6.:
Forældremøde i 10. klasse
UU-Nord på besøg i 9. klasse
Torsdag d. 8.:
Forældremøde i 7. klasse
Fredag d. 9.:
Fredagssang for hele skolen
UU-Nord på besøg i 10. klasse
Mandag d. 12.: Forældremøde i 1. klasse
Onsdag d. 14.: 4. – 8. og 10. klasse tager på lejrskole frem til fredag
Forældremøde i 3. klasse
Mandag d. 19.: Nyt fra Billums udkommer
Tirsdag d. 20:
Forældremøde i 8. klasse
Fredag d. 23.:
Fredagssang for hele skolen
Mandag d. 26.: 9. klasse tager på lejrskole til Barcelona og er væk hele ugen
Tirsdag d. 27.: Forældremøde i 5. klasse
Torsdag d. 29.: 10. klasse på tur til DR-byen
Fredag d. 30.:
Fredagssang for hele skolen

SMS-service – er dit mobilnummer på Intraen?
Husk at få tjekket, om dit mobilnummer står på Intraen. Servicen bruges primær, når der er akut behov for at
få en kollektiv besked ud i en klasse, fx en aflysning af en morgentime.
Derfor skal alle elever fra og med 6. klasse ind på Intraen for at tjekke og evt. opdatere deres mobilnummer.
Hvis en elev ikke har et mobilnummer, bedes man skrive et af forældrenes mobilnumre i stedet for. Hvis du –
som elev – har en aktiv mailadresse, så få den skrevet ind også.
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It-lokalerne
Nej, bare rolig. Vores it-lokaler kommer ikke til at stå tomme. De er
stadig til rådighed, når der er brug for det, f.eks. til opgaver, hvor en
større skærm eller et tastatur er en fordel. Og skulle det en enkelt
dag ske, at man har glemt sin computer eller den er brudt sammen,
så er det jo meget godt, at der er hjælp lige i nærheden!

Fripladstilskud
I har mulighed for at søge om såkaldt ”fripladstilskud”, som betyder en nedsættelse af den månedlige skolepengebetaling, ved at udfylde og aflevere ansøgningsskemaet til Andrea på kontoret.
Rent praktisk fungerer det sådan, at det tilskud, I måtte blive tildelt, fratrækkes skolepengebetalingen fra og
med februar måned. Vi understreger, at vi ikke ved noget om, hvor store tilskud, der bliver tale om, da det er
”Fordelingssekretariatet”, der til sin tid tildeler skolen en portion penge til fordeling blandt ansøgerne.
Der er ansøgningsfrist d. 31. august, som skal overholdes, da man ellers mister retten til tilskud.
Ansøgningsskema kan hentes på kontoret fra nu af.
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Nyt fra Klubben
Så er der fuld gang i Klubben igen med dejligt mange børn. Vi har haft en skøn sommer i Klubben, men nu glæder vi os til et efterår med mange aktiviteter både ude og inde. Følg med på Intraen, hvor vi vil holde jer orienteret. Her i begyndelsen af året er vi dog ude det meste af tiden, mens vejret stadig tillader det.
Vi glæder os også til at holde diskofest sammen med jer.
Og her til sidst måske især til vores nye forældre - Husk, at I altid er velkommen til at spørge os om stort eller
små her i Klubben.
Hilsen
Rikke og Rene

Diskofest for indskolingen og deres forældre
Indskolingslærerne og Klubben gentager succesen fra sidste år. Forældre og børn inviteres derfor til fest

fredag d. 26 august fra kl. 16.30 - 19.30.
Der vil blive en fælles buffet. Man skriver på sedlen ved fællesrummet, hvad man ønsker at medbringe til den.
Drikkevarer og service medbringer man til egen familie.
Det koster 25 kr. pr. elev at deltage i festen. Disse penge går til slikposer, børnedrinks, kreative materialer og
diverse udgifter. Tilmeldingen sker på intraen og betalingen til klasselærerne senest d. 20. august.
Vi glæder os til et brag af en diskofest.
Hilsen Annette, Line, Michael, Henriette, Rikke og Rene
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Frugtordning
Også i år tilbyder vi en frugtordning, der sikrer, at de elever, der bliver tilmeldt,
får frugt eller grønt i 10-frikvarteret hver dag.
Prisen for at være med frem til juleferien er 200 kr., som betales i lige penge til
Andrea på kontoret senest den 31. august.
Rent praktisk fungerer det sådan, at vores pedel Jørgen pakker frugten klassevis og sørger for, at den er i klasserne til 10-frikvarteret.

Malurt i håret
Nogle af de voksne genkender måske denne plante – malurt.
Den slags skal man som bekendt ikke komme i bægeret; men jeg er nødt til
at gøre opmærksom på, at den glade skolestart også tit bliver den sure lusestart.
Tjek derfor jeres barn jævnligt, og gå straks i gang med behandling, hvis der
er bid. Vi skal som skole have besked, så vi kan advisere andre
forældre.
Hvis I gerne vil være på forkant, kan I læse om lus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk
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Forældremøder
Straks fra skoleårets begyndelse tager vi hul på årets forældremøder. Indbydelse og dagsorden til forældremøderne kommer fra klasselæreren via intraen.
På Billums har vi en god tradition for god forældreopbakning til disse møder, og det er vi rigtig glade for. Her
vil vi kun lige informere om, at fra skolens side deltager dansk-, matematik- og klasselærer samt lærere, der
enten er nye i klassen, eller som bringer et nyt fag ind i klassen. Desuden deltager skolelederen.
Forældremøderne er delt i 2 dele. Første del er de deltagende faglæreres, og 2. del tager klasselæreren sig af.
Senest en uge før forældremødet kan I se årsplanerne for de enkelte fag i intra.
Der vil i løbet af året være 2 omgange med skole-hjem-samtaler. Den
første ligger her i efteråret og den anden i løbet af foråret. I 9. og 10.
klasse kaldes disse samtaler for behovssamtaler. Men mere om det på
møderne i de 2 klasser. Vel mødt til årets forældremøder.

Elevparlamentet
Så skal der vælges repræsentanter til Elevparlamentet. For hver klasse vælges der 2 elever. Begge elever deltager i møderne. Hvis man bliver valgt til Elevparlamentet, siger man ja til at deltage AKTIVT i parlamentets
arbejde. I år skal parlamentet bl.a. arrangere årets motionsdag, skolens fødselsdag og juleklippedagen. I parlamentet er man også med til at arrangere aktiviteter til frikvartererne i løbet af skoleåret – fx at arrangere
boldspil i kælderen.
Som repræsentant er man bindeled ml. alle de voksne (skolens ledelse, bestyrelse og lærerne) og så sin klasse.
Henriette indkalder til det første møde, som bliver i fællesrummet.
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Arbejdsweekend for skolens forældre
Lørdag den 17. og søndag den 18. september, begge dage fra 9-15, indbyder vi til arbejdsweekend på skolen.
Afhængigt af antallet af tilmeldinger er vores mål at få
*malet vægge og paneler i indskolingens klasselokaler,
*malet plankeværk m.m. i SFO,
*ryddet skråningen mod Vinkelvej, så den kan blive fræset, og vi kan så græs og blomster,
så den bliver pænere og lettere at holde
Dette skal primært ske lørdag.
Søndag får vi brug for folk, der kan hjælpe med at beskære og fælde træer på skråningen mod Buddingevej,
bl.a. så gadelamperne kommer fri.
Det er tanken at bruge træstammerne til at lave lege/bygge hule-faciliteter
Skolen sørger for frokost og drikkelse begge dage, og de forældre, der måtte have
brug for det, kan tage deres børn med, og så vil nogle af de unge medhjælpere i SFO
tage sig kærligt af dem.
Se tilmelding i Forældreintra>Tilmelding til arrangementer>Arbejdsdag september 2016.
Vi beder om, at I tilmelder jer senest mandag den 12. september. Hvis I ikke kommer,
skal I ikke gøre noget.
Vel mødt til nogle gode dage med en fælles arbejdsindsats for vores dejlige skole
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Feedbacksedler
Mandag den 12. september får 4. – 10. kl. dette skoleårs første feedbacksedler, som er en meddelelse i intra
om, hvordan eleven har passet sine lektier og været aktiv i timerne i hvert enkelt af de fag, som eleven har, i
den forløbne periode.
Der er også plads til yderligere kommentarer fra lærerne, og dem skal man jo tage til sig.
Vi forventer, at forældre og elever taler sammen om feedbacksedlen og glæder sig over de gode ting og lægger en plan for at rette op på det, der måske ikke er så godt.
Keld ser alle feedbacksedlerne igennem, og hvis han finder grund til at tage en snak med en elev om vedkommendes feedbackseddel, gør han det. Her aftaler de, hvad eleven vil gøre bedre i den kommende periode.

Udgangstilladelse for elever i 7. – 10. klasse
Med forældrenes skriftlige tilladelse har eleverne lov til at forlade skolens område i frikvarterer og evt. mellemtimer. De skal være tilbage på skolens område, når det ringer ind til time. Udgangstilladelsen giver ikke
eleverne ret til at ryge i skolens umiddelbare nærhed eller slå sig ned på private områder.
Forældrene skal sikre deres barn udgangstilladelse ved at gå ind i ForældreIntras under Tilmelding til arrangementer m.m. - Udgangstilladelse 2016 - 17 i løbet af uge 33. Udgangstilladelsen træder i kraft, så snart forældrene har givet deres tilladelse. Tilmeldingen er åben til og med mandag den 29. august.
Hvis en elev gentagne gange overtræder de nævnte regler, kan udgangstilladelsen ophæves. Det samme gælder, hvis man opfører sig på en måde, som vi ikke kan acceptere.
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Ordensregler på Billums
Billums Privatskole har naturligvis et sæt ordensregler. Disse regler plejer vi at bringe i det første nummer af
Nyt fra Billums hvert skoleår. Da vi netop i år skal have lavet nogle ændringer i disse regler i forbindelse med
brug af elektroniske hjælpemidler herunder regler for brugen af mobiltelefon, kommer de først med i næste
nummer. Dog vil vi her i dette nummer lige fremhæve nogle stykker, som det er meget godt lige at få repeteret fra skoleårets begyndelse. Det drejer sig om skolens sundhedspolitik, brug af cykel, knallert eller rulleskøjter og skateboard på skolens område og Elvparlamentets 10 bud.

Skolens sundhedspolitik
Vi vil jo gerne have sunde og friske børn, så derfor har vi lagt en sundhedspolitik, som går ud på, at
 Børnene hjemmefra har fået en sund og nærende morgenmad
 Madpakken er varieret og sund og giver børnene lyst til at spise den
 Madpakken dækker barnets behov for mad i 10-frikvarteret, til frokost og evt. til
eftermiddagen
 Børnene drikker koldt vand, mælk eller juice
 Der er mulighed for indskolingseleverne at sætte madpakken i køleskabet
Ovenstående betyder, at børnene ikke må drikke sodavand og energidrik eller spise slik og chips i skolen. Kage
og lign. må kun medbringes til uddeling ved fødselsdag og lignende efter aftale med klasselæreren.

12

Cykel, knallert eller rulleskøjter / skateboard til skole
Man må naturligvis og meget gerne køre på cykel, knallert eller rulleskøjter / skateboard til skole. Når du kommer til skolen, SKAL man trække sin cykel, knallert gennem skolegården, og stille den ved cykelstativerne. Hvis
man kommer på skateboard, løbehjul eller rulleskøjter om morgenen, skal man stå af skateboard eller løbehjul eller tage rulleskøjterne af ved nærmeste dør.
Af sikkerhedsmæssige grunde må man i øvrigt ikke stå på rulleskøjter, skateboard eller løbehjul på skolens
område i skoletiden.

Elevparlamentets 10 bud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Du skal være mod andre, som du selv ønsker, de skal være mod dig.
Man skal være velforberedt til alle timer og ikke møde negativt op.
I timerne skal man række fingeren op, hvis man vil sige noget
- og man skal lade være at tale i munden på andre.
Man skal efterlade toilettet, som man selv ønsker at modtage det.
Man må ikke slå eller genere hinanden.
Du må ikke tage ting fra andre.
De klasser, der har boldbanen, må sammen beslutte om andre må være med.
Man skal tage hensyn, når man leger og undgå at lege vildt.
Man skal respektere og tale pænt til hinanden.
Alle skal være med til at passe på skolens ting.
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