”Måneds-nyt” marts 2018
Børnehuset Rævehøj & Humble Skole

Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch
Februar med fastelavn, skakstævne og vinterferie lægger vi bag os og skulle også lige udsættes
for store snemasser som start på marts. Vi skuer med spændning ind i marts måned. Mon vi atter
som i 2013 lander i en konflikt eller falder det hele på plads...? Se "Konflikt nej tak" på dette
"måneds-nyt" - en hilsen fra landsformanden for Skole & Forældre.
I dette "måneds-nyt" kan du læse mere om:


"Konflikt - nej tak" - en hilsen fra landsformanden for Skole & Forældre



Bestyrelsens årlige møde med klasseforældrerådene



Valgmøde på Humble Skole incl. dagsorden for mødet



Generationsdag i 0.-3.kl.



Skole-byt 2018



Nationale test



Personalenyt - ny praktikant



Glemmekassen



Status for trivselsmåling

Vigtige datoer i marts:


torsdag den 13/3: valgmøde på Ørstedskolen



onsdag den 14/3: bestyrelsens møde med klasseforældrerådene kl. 17.00
valgmøde på Humble Skole kl. 19.00



fredag den 23/3:



onsdag den 21/3: fællesspisning på skolen arrangeret af HEKOB (hakkebøf & kage)

Generationsdag i 0.-3.kl.

Påskeferie fra lørdagen den 24/3 til mandag den 2/4 - vi ses tirsdag den 3/4
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Konflikt nej tak Af Mette With Hagensen, landsformand, Skole og Forældre
Vigtigt, at Kommunernes Landsforening kommer lærerne i møde, så den truende konflikt mellem
kommunalt ansatte og Kommunernes Landsforening undgås.
Overenskomstforhandlingerne mellem de kommunalt ansatte og Kommunernes Landsforening er
gået i hårdknude - igen. Desværre er det stadig lockouten af lærerne i 2013 og det efterfølgende
regeringsindgreb, der spøger.
Der skal to til at lave en aftale, og der skal to til at skabe en konflikt, så begge parter i
forhandlingen har et ansvar, men set i lyset af begivenhederne i 2013 har Kommunernes
Landsforening her i 2018 en særlig forpligtelse til at komme lærerne i møde, så lærernes arbejdstid
igen bliver en del af overenskomstaftalerne.
Som mange husker blev KL’s lockout af lærerne i 2013 afsluttet med et regeringsindgreb.
Traditionen ved regeringsindgreb har været, at regeringen med indgrebet enten forlænger den
eksisterende overenskomst eller laver forligskvindens mæglingsforslag om til lov. Den tradition
betyder, at regeringen blander sig mindst muligt i forhandlingerne i respekt for, at det er
arbejdsgiver og arbejdstager, der laver aftaler ved overenskomst uden indblanding fra lovgiverne.
Og det giver parterne et par år til at tænke sig om og nærme sig hinanden, inden de skal forhandle
ved næste overenskomstforhandling.
Det skete imidlertid ikke i 2013, hvor det især var KLs ønsker, der blev imødekommet ved
regeringens indgreb i konflikten – det tror jeg ikke, der er nogen, der vil bestride. Netop fordi KL fik
den største del af kagen i 2013 har Kommunernes Landsforening et særligt ansvar ved
overenskomstforhandlingerne i 2018 for, at lærernes arbejdstid igen bliver en del af en balanceret
overenskomstaftale, som begge parter kan se sig selv i.
Det er vigtigt at undgå en konflikt, fordi en konflikt handler om mere end lærernes arbejdstid.
En konflikt i folkeskolen er et samfundsproblem, fordi det lammer en af de fundamentale
institutioner i vores samfund, vores børns skole, hvor de lærer om samarbejde, ligeværd og
demokrati.
Folkeskolen har brug for en aftale, der kan genskabe et godt samarbejde om børnenes skole.
Eleverne skal ikke igen blive gidsler i de voksnes konflikt og miste en masse vigtig undervisning og
fællesskabet med deres skolekammerater.
En aftale er også vigtig af hensyn til kvaliteten af undervisningen, for det koster på kvaliteten, når
skolen skal i gang efter en konflikt, hvor parterne har stået stejlt overfor hinanden, og en konflikt
kan forværre de rekrutteringsproblemer, vi allerede oplever på nogle folkeskoler rundt i landet.
Kære kommunalpolitikere. Det er jer, der skal sørge for, at lærernes arbejdstid igen bliver en del af
overenskomsten.
Kære lærere. Når KL rækker hånden ud, er det vigtigt, at I får øje på hånden.
Folkeskolens forældre siger nej tak til konflikt.
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Bestyrelsens møde med klasseforældreråd fra 0.–6.kl. - onsdag d. 14/3
kl. 17.00-17.15

Velkomst og bestyrelsens årsberetning

kl. 17.15-18.00

Temadrøftelse med bestyrelsen - "årets gang"/arrangementer

kl. 18.00-18.45

Buffet * se nedenstående uddybning

* I forbindelse med 6. klasses uge-ophold i december 2017 på MADlejr på
Helnæs har klassen fået en udfordring om at planlægge og afvikle et
arrangement for forældre eller andre.
Således har bestyrelsen taget imod 6.kl.´s tilbud om at stå for
forplejningen den 14/3 i form af en buffet, der lever op til nyeste viden
indenfor sundhed og bæredygtighed.
I løbet af onsdagen tilbereder og klargør 6.kl. retterne og møder ind for at
præsentere samt servere retterne overfor klasseforældrerådene samt
6.klasses forældre Efter endt spisning beder 6.kl. om en kort feedback
f.eks. via en dialog. Dette, da 6.kl. efter arrangementet skal sende en
afrapportering til MADlejren.
Klasseforældrerådsrepræsentanter: tilmelding mht. deltagelse senest d. 5/3 kl. 12.00.
Tilmelding: ring til skolen på tlf. 6351 6518 / send en mail til chth@langelandkommune.dk
Hvis du IKKE har mulighed for at deltage, da skal du IKKE agere.

Informationsmøde / valgmøde - onsdag d. 14/3 fra kl. 19.00
"Valglister fremlagt på kontoret" har skabt lidt forvirring. Betyder blot, at for at man kan stille op og
blive valgt ind i bestyrelsen ved Humble Skole eller kan vælge, hvis det kommer så vidt, da skal
ens navn stå på listen.
Hvem kan vælges til skolebestyrelsen? Alle forældre, der har indskrevet barn på skolen, kan
stille op som kandidat til bestyrelsesvalget, også selvom barnet ikke er startet i skolen endnu. Der
er dog nogle retningslinjer i forhold til forældremyndighed, hvis man som forælder også arbejder på
skolen mv. Skolelederen kan oplyse om dette og det fremgår at Undervisningsministeriets
bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.
Hvem kan stemme til skolebestyrelsesvalget? Tilsvarende retningslinjer som ovenfor.
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Kære forældre ved Humble Skole!
Valg til bestyrelsen ved Humble Skole er en oplagt mulighed for at bruge din indflydelse på skolen
og det er faktisk et vigtigt valg! Det er der flere grunde til:
a) Den første og vigtigste er dit barn – og alle de andre børn, som deler hverdagen sammen,
her på skolen
b) Den anden årsag er, at du som forældre har stor betydning for dit barns skolegang og læring
c) Den tredje er, at skolereformen har sat initiativer i gang med stor betydning for alle, der
er omkring skolen
Det er netop disse tre centrale og meget spændende områder, som bestyrelsen fremover skal
arbejde med:
a) Vi skal være med til at sikre, at alle skolens elever trives
b) Vi skal sætte fokus på samarbejdet mellem skole og hjem
c) Vi skal arbejde med at sætte rammer der sikre, at alle elever bliver så dygtige de kan
Det betyder, at vi får brug for at finde de forældrerepræsentanter til bestyrelsen, som har mod på
og lyst til at indgå i arbejdet. Hvordan du vil være med til at gøre vores gode skole endnu bedre?
Til bestyrelsesvalget har du to muligheder at vælge imellem:
• Du kan enten stille op som kandidat til bestyrelsen og tage udfordringen op
• Du kan stemme og sikre, at den kandidat du ønsker skal repræsentere forældrene i
bestyrelsen, bliver valgt

Kom til informationsmøde/valgmøde - onsdag den 14. marts kl. 19.00
Her får du mulighed for at få mere at vide, stille spørgsmål, debattere eller give erfaringer videre
om skolen, bestyrelsesarbejde, forældresamarbejde eller andre temaer, som du synes er vigtige
og relevante for dit barns skolehverdag.
Mødet starter med, at formand Britt Posselt læser "bestyrelsens beretning" - info om bestyrelsens
arbejde i 2017
Praktisk info:
- Der serveres kaffe og kage til mødet
- Den nye bestyrelse fungerer fra august 2018 og har inden da konstitueret sig
- Lørdag den 8/9 afholder Skole & Forældre kursus for de nye bestyrelser på øens skoler

Vi glæder os til at se dig.

De bedste hilsener og på gensyn
Den afgående bestyrelse ved Humble Skole
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Generationsdag på Humble Skole - fredag den 23/3

Traditionen tro, er der generationsdag i indskolingen på Humble Skole fredag før Påskeferien.

Programmet for dagen er:
kl. 08.05: Opstart i klasserne, hvor der er kontaktlærertid indtil fællessamlingen
kl. 08.50: Pause (kaffe og kringle til bedsteforældre / eleverne kan gøre indkøb i kantinen)
kl. 09.25-11.40: Undervisning efter skema i egen klasse
kl. 11.50-12.35: Pause
kl. 12.35-13.55: Aktivitet - planlægningen er aktuelt i gang - nærmere følger..
Som gæst er der mulighed for at købe mad til frokost i kantinen. Info følger.
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Skole-byt 2018 - status

Beliggenhed: Reventlow Lille Skole, Torebyvej 7, 4920 Søllested, Tlf: 54 61 66 26
-

Skolebyt fra onsdag den 23/5 til fredag den 25/5

-

Madmødre: Katrine (mor til Torben i 0.kl.), Vivian (mor til Magnus i 1.kl.), Lonni (mor til
Clars og Oscar i 2.kl.) og Maibrit (mor til Jeppe i 1.kl. og Sofie i 6.kl.) Der er plads til flere
madmødre/fædre - så send en hilsen..

-

DSB er ansøgt omkring gratis skolerejse - desværre er det kun færgen mellem Spodsbjerg
og Tårs, der er omfattet af frirejse på strækningn fra Humble Skole til Reventlow Lille Skole,
men der er søgt om frirejse med færgen fra Spodsbjerg den 23/5 kl. 09.00 og hjemrejse fra
Tårs den 25/5 kl. 12.00. Senest 3 uger før afrejse kan vi fra DSB forvente at få oplyst
rejsetiderne

-

Et planlægningsteam tager den 15/3 på tur til Reventlow Lille Skole på Lolland samt
Middelaldercentret for at indhente info forud for skolebyt

-

Info-møde om skole-byt samt møde i klasserne den 7/5

På bestyrelsens møde i uge 8 blev skolebyt drøftet (se mødereferatet - skoleporten/bestyrelse)
- på tidligere skolebyt har der været bustransport fra Humble Skole til togstationen i Svendborg
eller som sidste gang helt frem til skolen på Als. På bestyrelsesmødet blev aftalt, at der tages
højde for økonomi/udgifter, hvorfor der ikke tilbydes bustransport fra Humble Skole til Spodsbjerg
på ud- og hjemrejse, men forventes at forældre er hinanden behjælpelige, således at elever på
udrejse bringes til Spodsbjerg og atter ved hjemrejse hentes i Spodsbjerg.
- bestyrelsen godkendte også at der opkræves forældrebetaling = kostpenge
"Ophold og aktiviteter betales af skolens driftsbudget. Som supplement til kostbudgettet kan der max.
opkræves kr. 70 pr. døgn pr. elev som forældrebetaling, hvilket er i overensstemmelse med Folkeskolelovens
§ 50 stk. 8 m.h.t. en vurdering af rimeligheden for forældrebetaling i forbindelse med lejrskoleophold.
Skolebestyrelsen inddrages i beslutningen."
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Information om nationale test i folkeskolen
Testperiode: fra den 1. marts til den 30. april 2018
Dit barn skal tage ti nationale test i løbet af sin skoletid. Hver test varer 45 minutter. De ti test er:
- dansk, læsning i 2., 4., 6. og 8. klasse
- matematik i 3., 6. og 8. klasse
- engelsk i 4. og 7. klasse
- fysik/kemi i 8. klasse.
Alle ti test kan også tages på frivillig basis, hvis skolen vælger det. De frivillige test kan tages på de
klassetrin, som er vist ovenfor, og på klassetrinnet over og under. Hver test kan højst tages tre
gange. Der findes også to test i dansk som andetsprog, en test i biologi og en test i geografi, som
kun afholdes på frivillig basis.
De nationale test er et evalueringsværktøj
De nationale test bidrager til at styrke skolernes evalueringskultur. Resultaterne fra de nationale
test bidrager til lærerens samlede vurdering af dit barn og klassens faglige niveau sammen med
den viden, læreren i øvrigt har.
Testene er ét af flere værktøjer, som undervejs i dit barns skolegang kan give et billede af, om han
eller hun er på rette vej. Det er ikke alt i fagene, der kan testes. Det er udvalgte dele af fagene,
som er egnede til at blive testet på computer.
På www.testogprøver.dk findes demoudgaver af alle test, som du kan prøve kræfter med, hvis du
ønsker at få indtryk af testenes indhold.
Testen tilpasser sig dit barns faglige niveau
Opgaverne i de nationale test indretter sig efter dit barns niveau, således at de bliver sværere, hvis
der svares rigtigt på de foregående opgaver og lettere, hvis der svares forkert på de foregående
opgaver. Alle elever vil få opgaver, de kan svare rigtigt på, og opgaver de ikke kan svare rigtigt på.
Forældre får brev om resultater
Når dit barn har taget en test, får du en kort skriftlig tilbagemelding om resultatet. For de frivillige
test kan skolen dog vælge ikke at sende rapporten til forældrene. Læreren kan vælge at følge op
på testen med en samtale med dig om resultaterne og dit barns faglige udvikling. Det kan for
eksempel være i forbindelse med skole-hjem-samtalen.
Hvad viser testresultaterne?
Resultaterne fra de nationale test kan vises på to forskellige måder:
- I forhold til gennemsnittet på landsplan
- I forhold til faglige niveauer.
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Når rapporten viser testresultatet i forhold til landsresultatet, kan du se, om dit barns resultat er en
del over gennemsnittet, over gennemsnittet, omkring gennemsnittet, under gennemsnittet eller en
del under gennemsnittet.
Når rapporten viser testresultatet i forhold til faglige niveauer, kan du se, om dit barns resultat er
fremragende, rigtig godt, godt, jævnt, mangelfuldt eller ikke tilstrækkeligt.
Det er kun resultaterne for testene i dansk, læsning og matematik, der kan vises i forhold til faglige
niveauer. Skolen beslutter, hvilken rapport I får udleveret.
Testresultater er fortrolige
Testresultater for elever, klasser, skoler og kommuner er fortrolige. Det betyder, at resultaterne
ikke må offentliggøres, og at kun de personer, som direkte har brug for elevens testresultater, kan
få dem. Det skyldes blandt andet, at det ikke må være muligt at lave en offentlig rangordning af
skoler eller kommuner på baggrund af resultaterne.
De nationale test er obligatoriske
De nationale test er obligatoriske. Det betyder, at dit barn skal gennemføre testene, hvis han eller
hun går på en skole under folkeskoleloven. Testene er også obligatoriske for elever på
specialskoler og i specialklasser.
Med venlig hilsen
Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Kontor for Prøver, Eksamen og Test

Personale-nyt:
Fra den 15/3 til den 12/4 er Anne Christensen i praktik på Humble Skole - primært i 1.kl. Anne er et
kendt ansigt på Humble Skole, da hun for nogle år siden var i praktik og siden da har taget en
uddannelse som pædagogisk assistent. Tag vel imod Anne!

"Glemmekassen" ...
Glemmekassen for glemte sko og tøj atter totalt fyldt op. En kraftig opfordring til at besigtige
indholdet eller spørge elever eller personale efter "glemmekassens" placering.
Ikke afhentede emner fra "glemmekassen" pakkes i starten af sommerferien og afleveres i en
tøjcontainer til velgørende formål.
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Status vedr. trivselsmåling - info ved Centerchef for Læring & Trivsel Lone Bjerregaard

Langeland den 28.02.2018

Til forældrene i Langeland Kommune

Skolerne gennemfører i perioden den 20. marts 2018 til den 31. marts 2018 den årlige
trivselsmåling, som laves for at følge udviklingen både lokalt og nationalt, og derigennem lære
mere om, hvad skolen kan gøre for, at alle elever trives.
Undersøgelsen foretages via et spørgeskema, er obligatorisk, og gennemføres som udgangspunkt
ved, at eleven besvarer et elektronisk spørgeskema, som tilgås via elevens UNI-login, som er
elevens unikke elektroniske adgangskode.
Den indsamlede trivselsinformation må iflg. loven udelukkende bruges statistisk og videnskabeligt,
hvilket betyder, at skolen og forvaltning ikke må/kan tilgå materialet i en form, hvor det enkelte
barns identitet bliver synlig, og efterfølgende mål for en personlig pædagogisk eller administrativ
indsats.
Skulle I som forældre være usikre mht. jeres børns anonymitet i forhold til at lade dem afvikle
undersøgelsen digitalt, er der i år blevet åbnet op for den mulighed, at eleven kan besvare
spørgsmålene i papirform. Dette sikrer 100 % anonymitet, hvilket ikke er muligt med benyttelsen af
UNI-login, men betyder samtidig, at svarene ikke kan komme til at indgå i de opgørelser der
omhandler klassens trivsel, eller undersøgelser, der kan sige noget om sammenhængen mellem
trivsel og andre forhold på skolen.
Ønsker I at benytte denne mulighed, skal I selv kontakte skolen inden afholdelsen af
trivselsmålingerne, og meddele at jeres barn skal deltage via papirspørgeskema. Ønsker I det ikke,
behøver i ikke foretage jer noget.
Venlig hilsen
Lone Bjerregaard
Centerchef for Læring og Trivsel

God påskeferie!
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