Trivslen er sat på
skemaet og
trivselsarbejdet er en
integreret del af
hverdagen i C-klassen.

Kontakt- og klasselærere i C-klassen.

Det er en forudsætning
for elevernes læring, at
der er en god trivsel hos
den enkelte og generelt
i klassen.

Venligst Rune og Tina,

Vi vægter trivslen højt
og bruger tid på at
forebygge og hjælpe i
samarbejde med elever
og forældre.

Til dig som er elev i C-klassen, eller jer som er
forældre til elever i C-klassen.

I C-klassen er vi
forskellige, men
alligevel passer vi
sammen!

Velkommen til
C-klassen
Vi byder nye elever og forældre
velkommen i C-klassen
på Rynkeby Friskole.
I denne folder vil I finde de fleste
praktiske oplysninger, som kan
være gode at have kendskab til.
Venligst Rune og Tina,
kontakt- og klasselærere i Cklassen.

Klasselokalet

Trivsel på skemaet
På skoleskemaet er der afsat
tid til trivselssamtaler, så der
kan tages emner op og
forebygges i forhold til at
styrke elevernes sunde
trivsel.
Praktiske oplysninger
•
•

•
•

•

•

Husk hver dag en sund madpakke
og en drikkedunk med frisk vand.
Alle elever skal medbringe en
computer, samt høretelefoner og
oplader hver dag. Den skal være
fuldt opladet fra dagens start. Vi
har et skab i klassen, hvis man
ønsker at opbevare den på skolen.
Husk at have et opdateret penalhus
med hver dag.
Alle elever har i tasken en
postmappe til vigtige informationer
og nyhedsbreve.
Alle elever har i tasken
lektiemapper til dansk og
matematik, så det er til at holde
styr på, hvad der skal laves til de
forskellige dage.
Husk fodtøj til både udendørs og
indendørs idræt. Der er skobakker
til opbevaring på skolen.

Fagene på skemaet
Der undervises både inde og ude i de
forskellige fag på skemaet. Der anvendes
bevægelsesaktiviteter for at tilgodese
læringsstile og indlæring. Der arbejdes
desuden med forskellige
værkstedsaktiviteter, som medvirker til
variation og herigennem en optimering af
læringen.
Ture ud af huset
I C-klassen kan vi have ekskursioner til
forskellige faglige og oplevelsesrige
destinationer. Ved sådanne begivenheder
bliver alle informeret med et oplysende
brev.
Rammer og regler
I klassen er der faste rammer, regler og
rutiner. De vigtigste regler er tydeliggjort
visuelt og markeres jævnligt i
klasserummet.

Eleverne i C-klassen råder over to
lokaler. Lokalerne er indrettet med
skillevægge, som er lyddæmpende og
som er med til at skabe bedre
koncentration og fokus.
Mobiltelefoner
Mobiltelefonerne skal afleveres hver
morgen på skolen. De kan benyttes i
undervisningen, hvis der bliver givet
tilladelse af den pågældende lærer. Husk
i denne forbindelse høretelefoner.
Kontakt os
Skolens kontor:
Kirkevej 5
5350 Rynkeby
Telefon: 65391505/25460405
Mail: kontoret@rynkeby-friskole.dk
Ved sygdom eller andet fravær på dagen
ringes der om morgenen til kontoret.
Kontakt- og klasselærere kontaktes på
mail eller i kontaktbogen. Kun ved
akutte tilfælde eller efter aftale
kontaktes personalet pr. telefon. SMS er
ikke en mulighed ifølge skolens
kommunikationspolitik.
Tina: tc.rynkeby@gmail.com
Rune: rune.b.thorsen@gmail.com

