Klar, parat…

SKOLESTART !
En god start i børnehaveklasse
er en god start på skolelivet!

Oven over alting …
På Nymarkskolen vil vi gerne fortælle dig, der har et barn, som er klar til skolestart,
hvad vi lægger vægt på.
Nymarkskolen skal være et godt sted at være og lære. Vores værdier omkranser alt,
hvad vi gør på skolen og har stor indflydelse på såvel vores fælles hverdag som den
enkelte elevs læring.
Vi ser læring i samspil med trivsel og understøtter potentialet hos den enkelte. Vores
fagplaner giver den røde tråd, mens visuelle læringsmiljøer skaber rum for koncentration og fordybelse.

0. - 3. klasse
• 5 idrætstimer
• Gode nye læringsmiljøer
• Lille nært trygt miljø i det store
• Tæt samarbejde mellem Skole/ SFO
• Legepatrulje (Ældre elever der står for at sætte lege
i gang i pauserne)
• Morgensang
• Læselærere (Uddannet læselærere, der er med i undervisningen to lektioner ugentligt)
• Fokus på bevægelse og læring.
• Børnehaver/indskoling: Brobygning og overlevering
- barnet medbringer sin egen ”skat”
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Vores fokus er også det gode samarbejde mellem skolens afdelinger, og at eleverne
udvikler selvværd og mod til at deltage aktivt og ansvarligt i fællesskabet. Ikke kun
den mentale sundhed spiller en rolle, når man går på Nymarkskolen - vi dyrker også
den fysiske sundhed, som idrætsskole.
Med skolekoncert, fastelavn, Open Air, idrætsdagen Nymarkiaden holder vi fast i
traditionerne. Samtidig kigger vi fremad og udnytter fx med skoleintra mulighederne i den elektroniske kommunikation. Vigtigt for os er nemlig også, at der er en god
dialog mellem skole og hjem.
Selv om I lige nu sikkert tænker mest på skolestart, viser nedenstående, hvordan vi
på alle klassetrin fokuserer på, at en skoledag på Nymarkskolen altid bliver en god
dag!

4. - 6. klasse
• 5 idrætstimer
• Legepatruljer
• 6. årgang passer boden sammen
med skolens kok
• Faglige læsekurser i fagene
• Lejrskole

7. - 9. klasse
• 5 idrætstimer
• Fokus på faglighed
• Faglokale i alle fag
• Ungdoms læringsmiljø med skabe til alle
• Tæt samarbejde med Ungdomsskolen
• Fokus på samarbejde med ungdomsuddannelserne
• Arbejdsmarkedsundervisning
• God UU vejledning
• Proces i arbejdet med uddannelses parathed
• Læringsmiljø, der ligner
ungdomsuddannelserne
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Velkommen!
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har
spørgsmål eller vil vide mere om Nymarkskolen.
www.nymarkskolen.dk
nymarkskolen
Nymarkskolen
Østre Allé 67
4200 Slagelse
Tlf.:
20 18 44 00
E-mail: nymarkskolen@slagelse.dk
Kontorets åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 14.00
Fredag kl. 8.00 - 12.00
Skoleleder René Nielsen
Viceskoleleder Gitte Kjærsgaard
Afdelingsleder Anette Petersen
Leder SFO Jette Davidsen
Skolesekretærer Hanne Mølledal
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