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Myten om Bifrost
Der var engang, hvor grænserne, generalerne, timeglasset, statuerne og spejlet ikke
fandtes. Der var kun hvalernes sang i oceanerne, månens mørke kind, de violblå
sommerfugle, regndråbens gnistrende øjne og regnbuen. Der var også engang før
1987, hvor Børneskolen Bifrost ikke fandtes.

I urgamle tider så de første mennesker regnbuen på himlen. De undrede sig og
kaldte den Bifrost. Den var ikke blot enorm stor, men også smuk, malet i seks
farver: rød, orange, gul, grøn, blå og violet. Bifrost skulle være navnet på skolen.
For man må have et navn for at vide, hvad man taler om.
De nordiske myter fortæller, at det var Odin, som byggede regnbuebroen
mellem gudernes og menneskenes verden. Bifrost var den ypperste af alle broer
og gjort med større dygtighed og kundskab end alle andre værker. Selvom den
så let og lys ud, var den mere solid, end man skulle tro. Og ved enden lå en skat
gemt.
Børneskolen Bifrost skal som regnbuen være let og lys, men bygget solidt med
kundskab og dygtighed. Alle regnbuens farver i form af sang, musik, billeder,
fortællinger, poesi og dans skal forme dens indre liv.
Myten fortæller, at der brænder en ild over Bifrost, som et værn for alle fagre
steder i himlen. Måtte der også brænde en ild over Børneskolen Bifrost til værn
for alle fagre steder på jorden. Måtte den store fortælling om Bifrost også blive
fortællingen om en god skole.

Vi skaber sammen Bifrostånden og – virkeligheden. Rammen er vores
fælles idéer om, hvad der er vigtigt i børnenes skolegang. Det er vores
fælles børn. Det er vores fælles skole. Sammen skaber vi Bifrost.
Gennem dialog kan vi mødes, lytte til hinanden og sammen finde de bedste
løsninger. Det handler om fællesskabsfølelse: at være nærværende overfor
hinanden, børn, forældre, medarbejdere således at vi alle oplever
medejerskab af Bifrost i respekt for os selv og hinanden.
Når barnet møder på Børneskolen Bifrost, forventes det, at barnet er
undervisningsparat, dvs.
 møder til tiden og udhvilet
 har fået morgenmad og i det hele taget en god morgen
 har madpakke(r) med – til formiddag, frokost og eftermiddag
 har orden i bøger/mapper/materialer/penalhus osv.

Nedenfor uddyber vi, hvordan hverdagen er bygget op, og hvad vi forventer.
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Skolen - grundplan
Bifrost-børnene er fordelt fra 0. til 9. kl.
Fra 1. april møder førskolebørnene i Bikuben

Klasserne er opdelt på trin:
Yngste trin
Mellemtrinnet
Ældste trin 1
Ældste trin 2

0. – 1. og 2. kl.
3. – 4. og 5. kl.
6. og 7. kl.
8. og 9. kl.

Skolens fysiske rum udgør en helhed. Der er luft, plads og rummelighed.
Der er plads til både individuelle, gruppe- og fællesaktiviteter.
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Alle lokaler anvendes til flere formål. Fx bliver klasseværelserne også anvendt
til hhv. læse/skrivestue, laboratorium og atelier på yngste og mellemtrin.
Der er plads til musiske, naturvidenskabelige, håndværksmæssige, kropslige
og litterære aktiviteter.
Børn og voksne skaber rummet. Det er livet, der skaber rammerne.

Børnene har yndlingssteder på Bifrost…
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Skoledagen
Skoledagens tider – kl. 8-14
Alle børn begynder skoledagen kl. 8. Vi forventer, at forældrene tager
ansvaret for, at deres børn er undervisningsparate kl. 8. Det er derfor
vigtigt, at børnene er her før kl. 8, så de har afleveret madpakken i
køleskabet, overtøjet hængt i garderoben, håret sat osv. og i det hele taget er
klar til skoledagen.
Når klokken bliver 8, stiller børnene på yngste trin op i klassen og går
sammen med deres lærer til ’Torvet’, hvor hele skolen samles til morgensang.
Det understreger idéen om fællesskab på tværs af klasser og trin.
Hvis et barn har fødselsdag, kommer det op foran hele skolen – og de
forældre, der har lyst til at være med til morgensang. Vi fejrer barnet ved at
synge ’Happy birthday to you’. Samtidig med at barnet mærker, hvordan det
er at stå foran en stor forsamling, hører alle barnets navn, så vi kender
hinanden. Det styrker trygheden ved og omsorgen for hinanden.
Efter morgensang går alle tilbage til deres klasser for at sætte sig i kreds. Her
får børnene besked om planen for hele skoledagen og den aktuelle time. Det
er også her, man får talt om ”stort og småt”, delt fødselsdagsinvitationer ud
osv.
Alle ”timer” varer 1½ time, så man også kan nå at fordybe sig.
Skoledagen slutter for alle børn kl. 14. Herefter tager SFO over – de samme
holdninger og aftaler i de samme lokaler gælder hele dagen.
Børnenes skoleskema findes på Forældreintra.

Pauser
Frugtpausen er fra kl. 9.30 til 10.
Fra kl. 10 – 11.30 har børnene igen undervisning.
Frokostpausen varer en time, kl. 11.30 – 12.30, så der er tid til både at spise
og få gang i en leg eller hygge sig med kammeraterne, gøre sig klar til næste
time eller følge op på aftaler.
Børnene i 8. og 9. kl. har med forældrenes skriftlige tilladelse mulighed for at
forlade skolen i pauserne.
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Sygdom – ring om morgenen
Hvis barnet en dag er syg, skal til tandlæge – eller af en eller anden grund
ikke kommer i skole, har vi den aftale på skolen, at I ringer til os og
fortæller, at jeres barn ikke kommer. Det bedste er at ringe mellem kl.
7.00 og kl. 8.00 til SFO, der sørger for at give beskeden videre.

Første skoledag efter sommerferien
Alle skoledage begynder kl. 8.00 og varer til kl. 14.00. Det gælder også
dagene før ferier og 1. skoledag. Børn og voksne mødes i klasseværelserne.
Efter en times tid mødes vi i skolegården, hvor flaget hejses, og vi byder
velkommen til alle nye børn og voksne på skolen.
Efter frugtpausen åbnes årets første emne med en række oplevelser. Hele
skolen arbejder med det samme emne, og alle børn ”går rundt mellem
hinanden og oplever”. Dagen afrundes i klasserne.
I er meget velkomne til at være med hele dagen. Mange forældre deltager år
efter år og er med til at gøre dagen til noget helt specielt.

Sidste skoledag før sommerferien
Sidste skoledag er, ligesom den første, en festdag. Der er tradition for, at
forældrene, hvis de har mulighed for det, kommer og spiser frokost med
børnene, enten ude på pladsen mod Kaj Munks Vej, hvis vejret er til det, og
ellers indenfor i klasserne og på fællesarealer. Der kommer sædvanligvis også
mange tidligere Bifrostbørn, hvad vi glæder os meget over.
Når børnene går ud på deres nye trin for at få sommergaven, byder vi
tidligere Bifrostbørn på en grillpølse.
Vi har ikke nogle specielle forældre- eller bedsteforældredage. Alle er altid
velkomne.

Sidste dag før en ferie
Alle skoledage er fra kl. 8-14 Program for dagene kan læses i Nyhedsbrevene
og evt. på Intranettets opslagstavle.

Sommergaven
Alle børn får en sommergave, der også er en opgave. Normalt er emnet en
overraskelse, en hemmelighed, lige indtil emnet sættes i gang med en række
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oplevelser, der skal inspirere børnene til at ”ville vide mere”. Undtagelsen er
skoleårets første emne.
Sommergaven består af en række opgaver, som børnene kan løse sammen
med forældrene. Vi forventer, at alle i vid udstrækning har fordybet sig i
opgaverne, idet det er en forberedelse til skoleårets første emne. Derfor er
det også vigtigt, at børnene fra 0.-9. kl. har sommergaven med 1. skoledag.
Alle børn får gaven den sidste skoledag, inden vi slutter kl. 14.

Emne-information
Første dag med et nyt emne lægges informationer om det nye fælles-emne
på Forældreintra. Info om fællesemner lægges også på hjemmesiden, se
fanen ’’Emneinformation”. Her redegør vi for idéen med emnet, og hvordan
vi vil arbejde med det på alle skolens trin.
Det er vigtigt for os, at I læser informationen, da det giver jer mulighed for
at tale mere konkret med børnene om deres oplevelser, tanker og arbejde.
Samtidig kan det måske også inspirere til, at I fx kan foreslå jer selv som
gæstelærer – eller en moster, morfar eller andre.
Børnenes 1. skoledag og arbejdet på trinnet bliver i øvrigt grundigt
præsenteret på det første forældre-møde i august eller september.
Nedenstående vil give Jer en fornemmelse af, hvordan vi arbejder med
emnerne.

Emne - temaer
Vi arbejder altid med et emne. Vi deler altid emnet op i temaer, altså i
forskellige vinkler. Fx i emnet ”Yellow Submarine” hed det første tema på
yngste trin ”Regnbuen” og det næste ”Æblet”. Et tema varer ca. 1½ måned.
På mellemtrinnet havde vi minitemaerne Pepperland, Uhyrernes hav, Tidens
hav og U-båden.
På ældste trin arbejder vi med individuelle problemorienterede projekter,
hvor den fælles problem-formulering på Ældste trin lød:
”The Beatles’ medlemmer blev født i Liverpool under 2. verdenskrig.
Gruppen fik deres store gennembrud i 1962. I 1968 var The Beatles med til
at skabe den surrealistiske tegnefilm: ”Yellow Submarine”, som er et fantasifuldt
univers, der bringer 60’ernes budskab om fællesskab, frihed og kærlighed.
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Tiden var også præget af en kulturel, teknologisk og økonomisk udvikling og et
større politisk engagement.
- Hvem var The Beatles og hvilken betydning har de haft?
- Hvad skete der i The Beatles samtid?
- Hvordan og hvorfor udviklede kulturen, økonomien og teknologien sig i
tresserne?”

Faglige og tværfaglige forløb
Grundskemaet er bygget op omkring kurser og ’værksteder’.
I kurserne lærer børnene dansk, matematik, musik og idræt. Indholdet har
ofte relation til det aktuelle emne, men det handler også om at lære fagenes
metoder og begreber, fx tallene, regnearterne, bogstaverne, læsning,
skrivning osv. – altså kernestoffet.
I de øvrige kursustimer vil børnene arbejde med indhold, der er relevant i
forhold til emnet. Det kan være biologi, geografi, historie, filosofi, fysik,
håndarbejde, billedkunst osv.
I alle kursustimer lærer børnene nye færdigheder og får ny viden. Det skal
bruges til noget.
De tværfaglige forløb foregår i værkstedstimerne, her kan børnene netop
bruge deres færdigheder/ viden i de tre faste værksteder: atelier,
læse/skrivestue og laboratorium. Det er tre forskellige indgange til at arbejde
med en opgave. Det er meningen, at børnene på yngste trin skal lære at
skelne mellem de tre indgange på en opgave, som værkstederne
repræsenterer – og tre udtryksmåder og tre typer viden.
Hvert barn har en arbejdsseddel, hvorpå værkstedslæreren på yngste trin
noterer hvilken opgave barnet laver, og hvornår det begynder på opgaven.
Det giver også jer et indblik i, hvad jeres barn vælger at arbejde med – og en
idé til, hvad I kan tale med jeres barn om.
Mellemtrinsbørnene skriver selv deres arbejdsseddel, der er bygget op over
vinklerne: Beslutning, planlægning, udførelse, formidling og
værdsættelse/evaluering. Det er faserne i Det gode arbejde.
På ældste trin anvender børnene deres erfaringer til at afgrænse deres
projekt og beskrive deres metode til undersøgelsen af deres individuelle
tema. De tværfaglige timer kaldes her projekttimer.
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Aktuelt
En gang om ugen har børnene på yngste trin ”Aktuelt”. Det er en time, hvor
børnene kan medbringe fx en bog, et billede, en lineal med et motiv, en
skulptur, en trøje, en historie, musik, en film – et eller andet, der er aktuelt i
forhold til det igangværende arbejde. Denne time er vigtig både i forhold til
børnenes involvering i at ”få øje på emnet/temaet”, altså en afgrænsning og
vurdering af hvad der er relevant, - ikke mindst for deres erfaring med at
stille sig op foran en forsamling. Vi vil derfor opfordre Jer til at tale med jeres
barn om, hvad der kunne være aktuelt at tage med og hvorfor. Børnene skal
hjælpes til både at huske på opgaven og udtænke/vælge indholdet – gerne
mange gange i hvert emne. At stå frem og vise fx et billede er starten på at
kunne stille sig op på ældste trin og fremlægge hele sit projekt og styre en
debat.

Idræt og svømning
Det første halve år behøver børnene i 0. kl. ikke at bade til idræt. Efter jul skal
alle børn bade. Børnene skal have idrætstøj med – uanset om man går i 0.
eller 9. kl.
3. kl. har svømning.
0.–3. kl. har klassevis idræt i vores egen multisal.
4.- 5. og på et andet tidspunkt 6.-7. kl. er i Holing Centret.
8.- 9. kl. er rundt i byen afhængig af om det er zumba, boksning, svømning ol.

Krop og bevægelse
Yngste trin har også ’Krop og bevægelse’ to gange om ugen. Målet er, at
børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop. At
de oplever glæden ved at være i bevægelse. At deres fysiske sundhed styrkes.
At der er fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse. At børnene med alle
sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale verden.
Krop og bevægelse er redskaber til at erobre verden. Ved at styrke børns
udvikling af motoriske færdigheder, styrke, udholdenhed og bevægelighed,
styrkes også deres forudsætninger for at udvikle sig og lære i det hele taget.
Derfor har vi på Bifrost skabt dette fag.
12

Læsning
Læsning er en vigtig brik i tilegnelsen af sprog. Nye ord læres. Der dannes
ordbilleder, hvilket gavner stavning. Glæden ved en spændende historie og
ny viden øger lysten til at lære. Dette understøttes på skolen ved, at vi
arbejder med forskellige læsestrategier i forbindelse med læsning i forskellige
medier og fag. Vi har stor fokus på læsning uanset klassetrin.
Dette gøres for at uddanne bedre og stærkere læsere, da det er vigtigt, at
være en god læser for at kunne tilegne sig ny viden i alle fag. Bedre
læsekompetencer er i alles interesse, da stærkere læsere opnår større
abstrakt tænkning, som gør det lettere at komme videre i
uddannelsessystemet.
Vi vil i fællesskab arbejde med:
•
fortsat fokus på læsning i alle fag, kursus, værksteder og
projektarbejde
•
øget læsetid i form af dagligt Læsebånd på tværs af skema og fag
•
øget fokus på læsning og læsefremmende aktiviteter hjemme

Engelsk
Børnene har engelsk på skemaet fra 3. klasse. I de to første år har de 1 modul
om ugen. Fra 5. klasse og til med 9. klasse har de 2 moduler ugentligt.
Når det er relevant, vil engelske sange, rim og remser, lege o.l. være
inddraget på yngste trin.
Der opfordres især i de ældste klasser til, at børnene også læser engelsk
derhjemme.
Samtidig opfordres der til, at hjemmet investerer i ordbøger, gerne
Gyldendals 'de røde', til brug ved hjemmearbejde og læsning.
Vi har investeret i IT-programmer, hvor børnene fx kan øve grammatik
hjemme.

Tysk
Børnene har tysk fra 6. klasse. Her begynder sprogtilvænning med 1 modul
om ugen. Fra 7. klasse undervises der 2 moduler i ugen. Tysk er 2.
fremmedsprog og en vigtig del af børnenes forståelse for og udvikling af den
generelle sprogtilegnelse. Tysk og engelsk er med til at give børnene
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strategier til senere at tilegne sig andre fremmedsprog. Endelig er tysk det
mest talte sprog i Europa.

Fysik/kemi
Børnene har fysik/kemi fra 6. klasse.
Arbejder bygger bl.a. videre på laboratorie-erfaringerne, børnene har med sig
fra værkstederne i 0.-5. klasse.

Helhedslinje
Af pædagogiske grunde ser vi derfor skolegangen på Bifrost være fra 0. kl. til
og med 9. kl.
På yngste trin arbejdede børnene med ét konkret tema. På mellemtrinnet var
ét tema opdelt i flere mini-temaer, og børnene skulle lære at vælge, hvilket
minitema de mest ønskede at fordybe sig i. Livet handler om at vælge –
fravalg og tilvalg. På ældste er der et emne, én fælles problemformulering og
individuelle temaer med individuelle problemformuleringer.

Se yderligere hjemmesiden, fanen ’Om Bifrost’
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Skridt for skridt har børnene lært arbejdsmetoderne at kende og gjort dem til
deres egne. Uanset hvilken uddannelse og fremtid børnene får, vil
projektarbejdsformen være en væsentlig del af deres bagage.
Dialogen er et redskab. For barnet er det et redskab til at forstå verden. For
os voksne er det et redskab til at høre, hvad der rører sig i børnene, hvad der
har gjort indtryk på dem, og hvad de er optaget af. I takt med børnenes
modenhed ændres dialogens indhold. Igennem formidling/videndeling og
dialog kan børnene opleve og erfare, at de ved at være aktive, kan få ny
forståelse og være medbestemmende på indhold og form i undervisningen.
De bliver medskabere af deres eget (skole-)liv. Og får nogle grundlæggende
erfaringer i demokratiets spilleregler.
Noget helt særligt for Bifrost er netop vores helhedslinje. Dét, børnene lærer
på et trin, bygger vi videre på på næste trin. Der er også en helhedslinje i
indholdet i børnenes skoledag. Der er fagligt kernestof, børnene skal lære. Og
der er tematisk stof, som giver dem viden og færdigheder, som anvendes og
afprøves i værksteder/projekt. Det skal også være nyttigt at lære nyt. Det
faglige og tværfaglige går hånd i hånd, så børnene får mulighed for at indse,
hvordan verden hænger sammen. I vores verden, hvor mængden af
informationer øges med ufattelig hast, er evnen til at udvælge sine kilder,
vurdere og evaluere og sammensætte oplysninger, så det giver mening, en
meget vigtig evne.
Se i øvrigt skolens virksomhedsplan/værdigrundlag.
Uddybning af såvel teori som eksempler på praksis findes på vores
hjemmeside. Se også under fanen ’Sagt om Bifrost’, hvor tidligere elever
tænker tilbage på deres skoletid, og hvad de har fået med sig fra Bifrost.
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Udskoling – Ældste 2 – Verdensborgere i projekt og rejser
Når vi arbejder i Bikuben, på yngste og mellemtrinnet, som vi gør, er det fordi
vi vil noget med de unge mennesker på ældste trin. Vi ønsker, at de både er
forundrings- og forandringsparate samt medansvarlige for deres eget liv og
de fællesskaber, de er med i – både de nære fællesskaber og de lokale,
nationale og globale. Vi skal passe på hinanden og vores jordklode.
Vi har derfor fokus på
- medborgerskab og bæredygtighed, deltage i/skabe sociale events,
dvs. være kulturskabere
- projektarbejdet, musiske udtryk, formidling og debat anvendes som
afsæt til tiltag uden for Bifrost fx læsebrev, dvs. deltage i demokratisk
debat og være kulturskabere
- evnen til at bidrage til fællesskaber med initiativ, god stemning og
handling
- selvevaluering og refleksionsrapport
- brobygning til ungdomsuddannelser
- samarbejde med virksomheder, der har fokus på innovation og
bæredygtighed
Ture og rejser er derfor en naturlig del af arbejdsprocessen for 8. og 9. klasse.
Det indebærer fx en ’primitiv’ tur med fokus på det sociale felt, tillidsøvelser
osv. Overnatning kan være på Ørre Hede.
I efteråret tager begge klasser på en 4-5 dags udlandstur, hvor fokus er på
historisk-politisk stof.
I foråret rejser begge klasser 3-4 dage igen til udlandet. Her er fokus på
bæredygtighed og innovation. Rejsen er afsæt ind i emnet.
Forældrebetalingen er maksimum 3.500 kr. Depositum trækkes fra dette
beløb.
16

Det er forskelligt fra forældregruppe til forældregruppe, om man vælger
at indsætte et bestemt beløb på en opsparingskonto hvert år eller ej.
Det opfordrer vi jer til at tage stilling til på det første forældremøde.
Opsparingen er udenfor skoleregi og styres af en forældre.

Praktiske foranstaltninger
Penalhus
Det er vigtigt, at børnene har penalhuset klar til brug. Der skal være spidse
blyanter, lineal, og viskelæder. Penalhuset har sin faste plads i barnets kasse
sammen med tuscher, mappe og frikvarters-bog. Vi forventer, at børnene
har tingene med. At de ikke skal bruge tid på at forstyrre sig selv og andre
med at gå rundt for at låne en blyant, en vinkelmåler, eller hvad der bør være
i et penalhus.
På kontoret kan børnene købe nye tusch, når den første pakke er ved at være
slidt. Vi har valgt en god kvalitet, der koster 50 kr. pr. pakke.
Det elektroniske penalhus og papir. Hvis barnet medbringer computer eller
tablet, skal det være ladet op hjemmefra.

Kasse i eget skab
Børnene har hver deres private skab til mapper, penalhus, computer/tablet
mm. Skabet er barnets private område, som andre ikke har adgang til.
For yngste og mellemtrin gælder, at de heri har en kasse med navn på.
Udover skolearbejdet ved vi af erfaring, at kasserne langsomt fyldes af
interessante ting og sager. Det er en god ide med jævne mellemrum at rydde
op i kassen sammen med barnet eller fx op til en weekend at tage kassen
med hjem. – At tage arbejdet med hjem og tale med børnene om, hvad de
laver, opfordrer vi til, uanset om barnet går i 0. eller 9. kl.
Husk at tage kassen med igen mandag.

Mappe
Alle børn får ved skolestarten et ringbind (en mappe). I mappen er der
faneblade. Det er vigtigt, at børnene lærer at sætte deres papirer ind bag det
rigtige faneblad. Det vil være en stor hjælp, hvis I regelmæssigt, fx en gang
om ugen, sammen med jeres barn kigger mappen igennem og taler om
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papirernes placering. Det er også godt for indlæringen, at I spørger konkret til
barnets arbejde, hvad der er gået forud, hvad der er tænkt og valgt. Børnene
er velkomne til at gøre opgaver færdige hjemme eller fortsætte med
opgaver, der er introduceret. Man er altid velkommen til at tale med
faglæreren om hjemmearbejde.
Transportmappe via Studieintra
Det bliver mere og mere almindeligt, at børnene anvender computeren og
har deres opgaver liggende her. Via børnenes Studieintra kan de sende
opgaven hjem, så de altid kan vise den frem og arbejde videre. En anden
mulighed er anvendelse af USB-stik, som børnene selv kan medbringe.

Egen bærbar computer eller tablet
Det er ikke noget krav, at børnene medbringer deres egen bærbar computer
eller tablet.
I børnenes private skabe er der en hylde, som netop kan anvendes til at
lægge computeren/tabletten på. Det er forældrenes forsikring, der dækker
eventuelle skader.
Vi har valgt at købe licenser til særlige hjemmesider og programmer med bl.a.
træningsopgaver sådan, at vi må lægge dem på børnenes egne bærbare. Så
man både har dem i skolen og hjemme. Det er der rigtig mange, der benytter
sig af. Hvis man er interesseret i det, aftaler man med den IT-ansvarlige på
trinnet, hvornår det kan lade sig gøre.

Madpakker
Vi forventer, at børnene har sunde madpakker med uden ”søde sager”, det
gælder også saftevand o.l. Børnene får hver dag tilbudt mælk og vand til
frokosten. Kvaliteten af frokosten har tydelig betydning for børnenes energi
og indlæringsevne efter frokostpausen og i SFO. Hvis børnene er på skolen
efter kl. 15, skal de have sund eftermiddagsmad med.
Børnene kan tappe iskoldt vand i deres medbragte flaske fra vores køleanlæg.
Madpakkerne lægges om morgenen i køleskabet ved garderoben. På lågen
hænger en oversigt over, hvilket klasserum jeres barn spiser frokost i. Det er
også en god idé, at barnet fx har en bolde med til formiddagsmad og
eftermiddagsmad.
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Børnene fra Ældste 2 har det første køleskab i køkkenet. De har også adgang
til en mikrobølgeovn.
De må også med forældrenes tilladelse forlade skolen i pauserne.
På yngste trin sættes kasserne med madpakker på en vogn og køres af de
voksne ned på trinnet, hvor børnene selv kan finde deres ting.
Lærerne spiser sammen med børnene og holder øje med, at alle får spist
deres mad.
Når børnene har spist, skal alle børn på yngste og mellemtrin ud at holde
pause.
De børn, der har lyst, går i Mindeparken kl. 12 sammen med et par lærere.
Derfor er det altid en god idé at have udetøj med, der passer til det danske
vejr, da børnene skal være ude hver dag kl. 12-12.30.

Bordvagt
Alle børn har i løbet af ugen en bordvagt. Her skal sætte miljøvenlige krus
frem og hentes mælk. Der skal luftes ud, bordene skal tørres af, alle stole
sættes pænt på plads og papirkurven tømmes. Måske skal der fejes.
På yngste trin sættes børnene fra 0. kl. på hold sammen med ”de store” fra 1.
og 2. klasse.
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Aftaler på kryds og tværs
Inde/udesko
Alle børn på yngste- og mellemtrin skal have skiftesko med, så udesko ikke
kommer længere end til garderoben. Mange aktiviteter foregår i ”gulvhøjde”,
fx når børnene sidder i kreds, læser, leger i pauserne osv. Det er derfor
vigtigt, at der er så rent som muligt.

Garderobe
0.-3. kl. har garderobe overfor foyeren.
Hvert barn har to kroge og en kasse i garderoben med navn på. På krogene
kan overtøj og taske hænge. Inde/udesko kan være i den lille kasse, her kan
også ligge ekstra strømper og bukser.
4.-9. kl. har garderoben, der ligger på ældste trin.
Inde/udesko sættes i skoskabet. Taskerne ovenpå skoskabet. Cykelhjelme kan
ligge på hattehylden.
Det er vigtigt, at børnene lærer at holde orden på deres garderobeplads, da vi
ellers kan bruge meget tid på at lede efter bortkomne ting.
Garderobepladsen skal være tømt til weekenden af hensyn til rengøring.

Glemmetøj
Vi har en kurv til glemmetøj. Indholdet bliver lagt og vist frem på gulvet en
gang om ugen, pt. fredage.
Herefter kommer ’resterne’ i en sæk, der bliver stillet nedenfor trappen i
kælderen v. rengøringsrummet.
Den sidste onsdag i måneden kører vi sække med tøj, sko, håndklæder osv. til
genbrug. Det er en fordel, at der står navn i børnenes tøj og sko.

Fødselsdagsfest skole/hjemme
Når man har fødselsdag, kommer man op at stå foran alle børnene til
morgensang, og der bliver sunget for en. På trinnet og i klassen fortæller man
de andre om sin morgen, gaverne og hvordan dagen skal fejres.
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To gange om året bliver der holdt fødselsdagsfest på yngste trin, en i
december og en i juni. Hvert barn betaler 20 kr. til klasselæreren, når man
har fødselsdag – og har derfor ikke noget med til klassen/trinnet på selve
dagen.
Det er naturligvis op til hvert forældrepar, hvordan deres barn skal holde
fødselsdag hjemme. Ofte ser vi på yngste trin, at man inviterer fra kl. 14 til
17. På det første forældremøde kan man aftale nærmere retningslinjer for
afholdelse af fødselsdage for klassekammeraterne, størrelse af gaver osv. Og
senere er der spørgsmål om sengetider og alkohol, stoffer, rygning mm.

Skolefoto
Vi har tradition for, at børnene bliver fotograferet hvert 2. år.

Livø – en fælles oplevelse og studietur for 0.-9. klasse
Hvert år drager hele skolen til Livø – oftest i de tre dage inden Kristi
Himmelfartsferien. Yngste trin bor i et hus for sig selv, faktisk bor hvert trin i
deres eget hus. Studieskolen er en del af skolegangen – bare på en anden
matrikel. Det er vigtigt, at vi og børnene oplever hinanden i andre rammer,
og at børnene på tværs af alder oplever hinanden og dét at være væk
hjemmefra. Det er en god idé at sende et postkort til jeres barn. Med de nye
postregler skal brevet dog sendes ca. en uge før vi skal afsted eller afleveres
på Bifrost i en opstillet postsæk.
Adressen er: Livø Feriecenter, Skippervej 10, Livø, 9681 Ranum – att. Bifrost,
barnets navn og klasse.

Cykler
Det er godt, at børnene får bevæget sig. Der er cykelstativer både ved
indgangen Th. Nielsensgade og langs smøgen mod Silkeborgvej. Der er også
stativer på legepladsen foran skolen, men da denne er flittigt brugt af de
yngste børn til bl.a. fodboldspil, opfordrer vi til at bruge stativerne ved Th.
Nielsens- gade.
Det er en aftale, at når børn cykler i skole- eller SFO-tid, bærer de cykelhjelm.
Det gælder fx til/fra biblioteket og i forbindelse med idræt og motionsdag.
Det er barnets egen ulykkesforsikring, der dækker eventuelle skader/ulykker.
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Mobil
På yngste trin må børnene ikke medbringe mobiltelefon, hverken i skole- eller
SFO-tid.
På mellemtrinnet skal mobilen være slukket fra 8-14, medmindre den bliver
brugt til lommeregner, tidtagning eller kamera, og dette sker ifølge aftale
med en lærer.
På ældste trin er mobiltelefonen slukket eller på lydløs i timerne. Frit brug i
pauserne. Bruges som redskab i undervisningen, undervisningsrelevant –
efter aftale. Skolens forsikring dækker ikke, hvis mobiltelefon bliver stjålet,
ødelagt eller andet.

Gameboys, tablets o.l.
Gameboys må for yngste trins vedkommende medbringes om fredagen.
Vi gør opmærksom på, at medbragte gameboys eller andet legetøj er
børnenes eget ansvar og skolens forsikring dækker ikke, hvis gameboys eller
andet legetøj bliver stjålet, ødelagt eller andet.

Legetøj
Legetøj der har relation til våben og krig, må børnene lege med hjemme.
Det gælder også mht. krigsspil på tablet eller computere.
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Skolefritidsordningen_____________________________________
SFO er for alle børn, uanset alder, fra 0.-9.kl. – Det er en del af skolepengene.
Der arbejder uddannede pædagoger, assistenter og en lærer i SFO’en.
Pædagogerne har kursustimer i skoletiden på yngste trin. De er dermed
involveret i skolens arbejde og kender børnene – og omvendt børnene
kender dem. Det giver mulighed for en glidende overgang mellem skole og
SFO. Der gælder de samme holdninger og aftaler i SFO som i skoletiden.

Åbningstid
SFO er åben fra kl. 7 - 8 og fra kl. 14 - 17, fredag dog til kl. 16.
Der er lukket 3 uger i sommerferien og mellem jul og nytår. På andre skolefri
dage, er der åbent efter behov. Bestyrelsen har dog besluttet, at der holdes
åbent, hvis der mindst er børn fra 5 familier tilmeldte.
I god tid før en ferie lægges tilmeldingsskemaer på Forældreintra. Her kan I
notere datoer og tidspunkter for, hvornår I vil benytte SFO. Bemandingen –
og åbningstiden - i SFO afpasses antal tilmeldte børn.
I tilfælde af fravær i ferierne, skal der sendes afbud i så god tid som muligt.

Afkrydsning
Når skoledagen er ovre, ringer klokken kl. 14.10, og de børn, som skal være i
SFO, bliver skrevet ind på henholdsvis yngste trin og mellemtrinnet. Når
barnet går hjem, udskrives barnet ved at færdiggøre krydset samt sige farvel
til en voksen fra SFO. Listen ligger på bordet på yngste trin.

Indhold
Nogle aktiviteter tager afsæt i emnet, der arbejdes med i skoletiden.
Nogle aktiviteter er årstidsbestemte. Andre foregår sammen med andre
institutioner.
Der er faste tilbud hver dag med varieret indhold:
Atelier
Natur og udeliv, hver onsdag er der bål
Spil, indenfor og udenfor
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Mellemtrinnet skal hver tirsdag-onsdag-torsdag til idræt ½ time, kl. 14.1514.45. Herefter har vi faste aktiviteter i multisalen.
Café, mandag og onsdag, hvor alle børn kan få hjælp af en lærer til at gøre
opgaver færdige eller træne udvalgte færdigheder.
Tirsdag er der et særligt kursus-tilbud til mellemtrinnet.
Torsdag for ældste trin. Det kan fx være spansk og husgerning.
Tirsdag og onsdag er der frivilligt kor og samspil med vores musiklærer. Her
er mødepligt.
Torsdag er der drenge- og pigeklub.

Det er en god idé, at børnene medbringer eftermiddagsmad.
Vi opfodrer også til, at børnene har fornuftigt udetøj med, da mange
aktiviteter foregår udenfor. Og alle børn er ude i frokostpausen.
Alle børn uanset alder og klassetrin kan blive på Bifrost i det omfang, de har
lyst, og det er nødvendigt. Og deltage i de aktiviteter, de har lyst til.
De ældste børn sidder ofte og hygger sig i deres klasser, spiller bordtennis
eller bordfodbold på deres fællesareal. Eller er med til boldspil i multisalen.
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Hvert år er der to fællesopgaver for klassens forældre:
-rengøring
-vedligeholdelse af skolen / organisere fest

Der følger konkrete opgaver med at have børn på Bifrost.

'Det er vores skole'
Vi ved, at jo bedre forældrene kender hinanden og har det med hinanden, jo
bedre har børnene det sammen. Når forældre løser praktiske opgaver
sammen, lærer de også hinanden bedre at kende. Det gør det lettere at
samarbejde om klassens sociale liv også uden for skoletiden.
’Det er vores skole’! At føle ejerskab for Bifrost er afgørende. Vi vedligeholder
og skaber sammen både de fysiske og mentale rammer.
Grundidéen i organisering af Forældrearbejdet er altså dels klassens sociale
samvær dels en tildelt opgave, hvor der arbejdes i dybden med hhv.
rengøring og vedligeholdelses-opgave/fest-arrangement (forældrefest og
fastelavn på yngste og mellemtrin). Vi ønsker, at hele forældregruppen er en
aktiv og medansvarlig del af det sted, barnet går i skole. Samtidig er der
signalværdi til børnene om, at Bifrost er lige så god og fin, som vi gør den til.
Tingene kommer ikke af sig selv, vi må alle gøre en indsats for at holde
skolen, skabe et godt fællesskab, lære noget osv.

Datoer
Alle datoer for opgaverne er på forhånd fastlagt. I juni måned lægges
arbejdsdatoerne for det kommende skoleår ind i Forældreintras
dokumentarkiv. Se fx i Nyhedsbrevet.
Rengøring foregår altid fredage fra kl. 16 – af hensyn til SFO.
Vedligeholdelsesopgaver foregår altid i weekend, fx lørdag formiddag.
Hvis man har børn i hhv. 1. og 3. kl., kan man derfor sætte kryds i kalenderen
ud for arrangementerne i hhv. 1. og 3. kl.
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Det er klasserepræsentanterne, der har ansvaret for at indkalde forældrene
til opgaverne og fx arrangere fællesspisning. Der ydes et beskedent bidrag til
fællesspisningen mod aflevering af bon.

Rengøring
Et rengøringsselskab gør rent på skolen fra mandag til fredag. Rengøringen
finder sted mellem kl. 22 og kl. 7 om morgenen, så aktiviteter på skolen ikke
forstyrres.
En gang om måneden gøres der hovedrent. Det er denne opgave, der tilfalder
alle klasser. Forældrepar møder således op til de(n) opgave(r), der hører til
deres barns/børns klasse(r).
Skolen har tegnet ulykkesforsikring gældende for frivillig arbejde.

Planlægning
Mht. rengøring findes der hhv. på Forældreintra og i rengøringsrummet en
oversigt over, hvad der skal gøres i samtlige rum.
Mht. vedligeholdelse, det kan fx være at male vægge eller hjælpe til med
udearealet, har vores pedel styr på opgaver og indkøb. I de fleste tilfælde vil
han også være til stede og sætte arbejdet i gang. Klasserepræsentanterne
taler med pedellen om klokkeslæt og de praktiske ting, herunder også nøgle.
Mht. arrangement af hhv. fastelavnsfester og forældrefester findes en mappe
med inspiration, som revideres undervejs.

Børneområder, når forældrene arbejder
For de børn, der er med til forældrearbejdet, arrangerer et par forældre
aktiviteter.
En reminder til forældre – og børn. Når der fx er hovedrengøring på skolen en
fredag, er musiklokalet og depotet i multisalen ’lukket land’. Børnene må ikke
’lege’ i rummene. Vi har oplevet, hvordan ting går i stykker, og der bliver
rodet rundt med redskaber og møbler, så undervisningen mandag ikke er
muligt.
Skolens computere anvendes kun i undervisningstiden.
Oversigt over ikke-rengørings-opgaver
Hver klasse har en opgave hvert skoleår. Pt. ser oversigten således ud:
0. klasse Vedligeholdelsesopgaver
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1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse

Fastelavnsfest for hele yngste trin
Hovedrengøring Zone 1
Hovedrengøring af zone 2
Forældrefest (altid første lørdag i november)
Fastelavnsfest for hele mellemtrinnet
Hovedrengøring af zone 2
Vedligeholdelsesopgaver
Vedligeholdelsesopgaver
Hovedrengøring af zone 2 og Vedligehold

Tyverialarm
Skolens tyverialarm er placeret overfor lærernes garderobe. Ved lån af
skolen/rengøring kontaktes skolens pedel for udlevering af nøgle og
orientering om alarmsystemet.

Hvis man er forhindret i at møde op
Det er et fællesansvar at få gjort rent og vedligeholdt skolen, så hvis man er
forhindret i at komme den pågældende dato, får man tildelt en opgave, der
skal løses på et andet tidspunkt.
Klasserepræsentanten giver pedellen besked, hvis der er forældre, der har
været forhindret – og så kontakter han dem mht. tildelt opgave og tidspunkt.

Fester og møder
Hen over året har vi en række traditioner…
 Første skoledag, forældre er altid velkomne til at deltage. Gå med barnet
rundt, forældre taler sammen, sidder i klassen og spiser frokost, …
 Forældrefest den første lørdag i november. Til hverdag er det ubetinget
børnene, der er i centrum på Bifrost. Men den første lørdag i november
er der forældrefest. Den eneste dag, hvor børn ikke er velkomne på
skolen. Til gengæld møder forældre op i hobetal i spændt forventning for
at se, hvad årets 4. klasse-forældre har arrangeret, og for at feste
igennem
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SFO-jul i slutningen af november, for hele familien
Generalforsamlingen er i marts eller april måned
Sidste skoledag, picnic på Bifrost – enten udenfor eller indenfor, fra kl.
11.30. Der er tradition for, at mange forældre og tidligere Bifrostbørn
dukker op og er med til både picnic og afslutningen af skoleåret indtil kl.
14
Fødselsdagsfest. 2 gange om året holdes en fælles fødselsdagsfest på
yngste trin
Forældremøde i begyndelsen af skoleåret, hvor klassens lærere fortæller
om, hvordan børnene er kommet i gang med emnet, hvad der er fokus på
i fagene, klassens trivsel, ønsker til forældreinvolvering m.m.
Hjemmebesøg. I løbet af efteråret får 0. kl. besøg af klasselæreren
Fra 1. til 9. klasse er der en årlig forældresamtale på i alt ca. 1 time på
skolen. På Forældreintra kan man hente inspiration til samtalens vinkler.
Herudover aftales forældresamtaler efter behov.
I er altid velkomne til at kontakte os, uanset hvad I måtte have på hjerte!
Omvendt vil vi også kontakte jer, hvis vi har noget vi vil drøfte
vedrørende jeres barn.
Forældremøder/fyraftensmøder gennemføres efter behov.






På yngste trin kan det fx handle om læseindlæring.
På mellemtrinnet kan det fx handle om socialisering
I 6. kl. kan det fx handle om projektarbejdsformen
I 7. kl. og 8. kl. om studietur, SSP, alkohol osv.
I 9. kl. om ungdomsuddannelser og praktik

Arrangere legeaftaler
Vi opfodrer alle forældre til at være opmærksomme på, at børnene leger
med hinanden på kryds og tværs. Det indebærer også, at det er forældrenes
ansvar, at børnene indgår aftaler med kammerater. Det kan være svært for
nogle børn at overskue det, at tage initiativ til at lære de andre børn at kende
og at organisere en legeaftale. Det betyder meget for børnenes trivsel og
læring, at de også socialt fungerer godt. Det er et felt, de unge mennesker på
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ældste trin påpeger er afgørende vigtigt for at vokse op i trivsel. Det gælder
også mht. at hjælpe barnet med at få idéer til, hvad man kan lege sammen.

Skolebio
I august deles Herning Skolebios program ud på skolen. I løbet af efteråret og
vinteren afvikles fem forestillinger. Forældrene ordner selv tilmelding og
betaling.
Bifrost tilbyder på en aftalt ugedag at følge de to yngste grupper (0.-1. klasse
og 2. - 4. klasse) i biografen. Forældre kan selv købe billet og være til stede
under forestillingerne. Børnene hentes i biografen, når filmen er færdig.
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Parkering
Vi skal passe på hinanden – også i trafikken.
Og være gode rollemodeller for, hvordan man opfører sig ordentligt.
Vi skal lære børnene at respektere færdselsreglerne.
Det er afgørende vigtigt i vores forhold til naboerne, at alle respekterer, at
både




p-pladsen bag Smyrnakirken,
pladsen foran Skatecentret og
p-pladsen hos advokaterne DAHL er private.

På Kaj Munks Vej må man ikke stoppe eller parkere i tidsrummene
 kl. 7.30 - 8.30 og
 kl. 13.30 – 14.30.
Vi har en indgang fra Th. Nielsensgade. Her kan man parkere. Det kan man
også på H.C. Ørsteds Vej, Kaj Munks Vænget, Silkeborgvej, v. Ivans bolighus
og v. Herning Centret.
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Klasserepræsentant – initiativ til...
På det første forældremøde skal der vælges to-tre klasserepræsentanter. Det
gælder på alle klassetrin, så statistisk set har hver familie opgaven et skoleår.
Klasserepræsentanterne kan fx arrangere en hyttetur eller en dag i
Mindeparken for forældre/børn, så man lærer hinanden bedre at kende. Jo
bedre I som forældre kender hinanden, jo bedre vil børnene trives sammen.



















God idé, at en ’gammel’ forældre og en ny sammen danner par de
første år
Fx tage fotos af alle familier og sætte navn på
I 0. kl. handler det også om, at forældrene lærer hinanden at kende
Initiativ til sociale arrangementer, fx besøg i Mindeparken en fredag
eftermiddag med kaffe og rundbold, …
Indkalde til forældrerengøring = 1 gang om året, hvor hele klassen er
samlet
der ligger en guide til både indkaldelse, organisering, opgaver på
Forældreintra
Indkalde til klassens årligt tildelte opgave. Vedligeholdelsesopgaver
planlægges sammen med pedellen, der har overblik over opgavermaterialer osv.
Give pedellen besked om, hvilke forældre der var forhindret i at
deltage i de tildelte forældreopgaver
Initiativ til på forældremøde at aftale spilleregler for fx
fødselsdagsfester, rygning og alkohol
Initiativ til debat om opsparing til studietur på ældste trin
Modtage nye forældre i klassen, byde velkommen og fortælle om det
at være forældre på Bifrost
Ansvar for ’frugt og grønt’ til Motionsdagen
Ansvar for fx boller til Livø-turen
Initiativ til at mødes før forældrefesten til en lille ’opvarmningsfest’
Lægge fotos ind på Forældreintra (er alles ansvar – fx fra fødselsdag)
Tage referat på forældremøde
Være kontaktperson, som andre kan ringe til, hvis man har været
forhindret i at deltage i forældremøde
Koordinere bemanding på ’forældredag’/lærerfri-dag
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Intranettet - Vores informationskanal
Efter et halvt års indkøringsperiode har vi pr. 1.3.2008 besluttet, at al
information sker via Forældreintra.
Det er vigtigt for os, at I ser information om emner og børnenes arbejde,
mødeindkaldelser, dagsordener, referater, breve, - informationer af alle
slags, så I er opdateret om skolens liv. Det giver også en anden indgang til at
tale med jeres barn om, hvad der sker i skoledagen.
Vi forventer, at alle forældre jævnligt tjekker Forældreintra.
Man har adgang til de klasser, hvor man har et barn. Både moren og faren
har adgangs-kode, hvis de har delt forældremyndighed eller der er givet
tilladelse. Hvis koden bliver væk eller glemt, er man altid velkommen til at
kontakte kontoret, så bliver I guidet igennem til ny kode & adgang.
På Forældreintra kommer beskeder om nye emner, temaer, hvad sker der på
trinnet, i fagene, blandt børnene, forældremøder, hvornår skal de til idrætseller korstævne, tilmelding til SFO i ferie, booking af forældresamtaler osv.
osv. – alle Bifrostinformationer
Via mailsystemet kan vi også sende beskeder til hinanden.
Man kan tilkoble automatisk advisering, så man pr. mail får besked, hver
gang der lægges info ind på Forældreintra.

Dokumentarkivet
I dokumentarkivet findes forskellige mapper med informationer:
- Bestyrelsen
- Forældreinformation om emner
- Forældreinvolvering
- Nyhedsbreve
- Om Bifrost
- SFO
- Undervisningsplaner
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Vejledning til forældreintra
Gå til websiden www.Bifrost.dk
Klik på Forældreintra i menuen i øverste højre hjørne:

Log ind med adgangskode og brugernavn som er oplyst skolen.

Læsning
- Vi opfordrer til, at alle børn uanset alder læser hjemme
mindst 15 min. dagligt
Vi ved mht. læsning, at jo mere børnene læser, jo bedre bliver de. Forskning
siger, at vores læse-udvikling er delt op i niveauer – som en slags trappe.
Hvert barn skal have læst en vis mængde på hvert niveau, inden man tager
et skridt op ad og ind i læsningens store univers.
Hvis et barn ’kun’ læser i skoletiden, tager det naturligvis længere tid, før
barnet er klar til næste læse-skridt. Forskningen siger, at man ikke kan tage
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nogle smutveje. Man skal igennem mange ord, sætninger og sider, før
hjernen er modnet til at læse på et højere niveau. Man kan læse på
mælkekartonen, skilte, spillekort, avisoverskrifter, undertekster, sms’er,
havregrynspakken – man læser ikke kun i bøger.
En ting er at have lært en teknik, en anden ting er at blive bevidst om den og
at nå til at ’eje’ den nye færdighed. Læsetrappen og –udviklingen fortsætter
igennem hele skole-forløbet. At lære at læse hører altså ikke kun til på yngste
trin.
Den nyeste forskning siger, at for at blive en god læser på mellemtrinnet
skal man have været igennem en læsemængde, der svarer til læsningen af
1500-1700 normal-sider (sider uden mellemrum og billeder). Det er meget!
Det stiller krav til mængden af børnenes læsning.
Der gives følgende bud på at nå målet:
1. klasse, med de meget enkle letlæsningsbøger, er det 1 bog om
dagen
2. klasse, stadig letlæsningsbøger, er det 2-3 bøger om ugen
3.-5. klasse er det 3-4 bøger om måneden (se boglisten på
Forældreintra)
6.-9. klasse aftales mængden af bøger afhængigt af klassens
temaer, suppleret med kravet om mindst 1 bog efter eget valg om
måneden.
Målet for et mellemtrinsbarn kan sættes ind i et
omregningseksempel. I et typisk lærebogs-systems læsebog er der
gennemsnitlig 150 normalsider. Dvs. at man – hvis man kun læser
det, der står i læse-bøgerne – først når de 1500-1700 normalsider
engang mellem 9. og 10. klasse.
For at styrke læsningen har vi periodevis indført daglig læsebånd på ½ time.
Og opfordrer klart og tydeligt forældre til at også at skabe daglige læsevaner
hjemme.
Resultater viser, at danske børn og unge generelt læser for lidt. For at blive
god til at cykle, skal man cykle. For at blive god til at læse, skal man læse.
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Derfor øger vi nu muligheden for læsetid i hverdagen for alle børn.
Formålet med læsebånd er:
 At styrke læselyst og motivation for læsning samt at skabe rum til
fordybelse
 At børnene får gode læseoplevelser samt at fremme læselysten til gavn
for alle fag
 At øge læsehastigheden samt at udvikle større ordforråd
 At øge læseforståelsen samt at uddanne bedre og stærkere læsere
 At gøre læsning til en naturlig del af dagliglivet
 At skabe forståelse af læsning som et fælles anliggende

Matematik
Matematik findes overalt. Spil ludo. Spil ludo med to terninger. Yatzy.
Kortspil. Skak. 2-d og 3-d pusle-spil. Cykelcomputer. Bag et rugbrød, måle og
veje. Se på priser i reklamer og brochurer. Tal om, hvad ting koster, når I
handler. Tal om, hvad barnet kan købe for lommepengene. Send barnet af
sted på indkøb. Tal om størrelser, afstande. Find rekorder i en bog. Gå på
mønsterjagt. Temperatur, vind og vejr. Læse skilte, kort, hastighed,
nummerplader, husnumre. Fødselsdatoer.
Er det billigst at købe ind til at bage et rugbrød eller at købe et færdigt
rugbrød?
Hvis du har 100 d.kr. med til købmanden, mon du så kan købe de ting, der
står på huskesedlen?
Mon ens skonummer øges med ens højde? Er der en sammenhæng?
Hvor meget plads har vi i forhold til fuglen i fugleburet?
Hvor meget vand kan der være i badekarret? Hvor meget vand bruger du til
et brusebad? Hvor lang tid om ugen/måneden/året bruger du på at bade?
I forhold til opgaver: Det er vigtigere at bruge tid på samtalen, end om barnet
når fem eller ni opgaver. Man kan fx spørge om
- kan det virkelig passe?
- hvordan er du kommet frem til resultatet?
- kan der være flere forklaringer?
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-

er det altid rigtigt?
kan du tegne resultatet for mig?
mangler du noget for at kunne løse problemet?
har du et forslag til et svar?
kan du finde et mønster?
hvad nu hvis….?
Kan du komme i tanke om noget, som du tidligere har lært,
som du kan bruge her?

Internetsider
www.matematikbogen.dk
www.forældreunivers.dk
www.elevunivers.alinea.dk
www.dingo.gyldendal.dk/, tryk på For forældre, LÆSERÅD, Gode råd til læsekvarteret,
vælg herefter klasse.

Skolen har købt licens til, at alle Bifrostbørn må få lagt Mikroværkstedet ind
på private bærbare computere. Her er både matematik-, dansk- og
engeskprogrammer med træningsopgaver. Kontakt evt. trinnets IT-ansvarlige
lærer.
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Glæde – nyde og yde - samtalen
Hvis man skal lære noget – og ikke bare kunne sige, at nu har jeg læst 1 bog
eller 4 sider – er det afgørende, at man finder glæden og kan se mening med
det. At man er involveret i stoffet.
Læring er en kompleks og mangfoldig proces.
Læring begynder ikke med den genstand, tekst eller
situation, der skal læres noget om,
eller den færdighed eller tanke, der skal stimuleres.
Læring begynder med stemningen og den stemthed, der er i
situationen.
Et sådant værdiforhold kan ikke forklares.
Det kan vi kun forstå.
Det er følelserne i situationen, hvor man lærer noget, der
bestemmer,
hvordan og hvor godt man husker, det man har tilegnet sig.
Kjeld Fredens, hjerneforsker

Hvem og hvad er i centrum?
Bifrost er en skole, der bygger på relations- og ressourceorienteret
pædagogik. Fokus skal flyttes


fra individ til relationsorientering
– altså samspillet mellem barn og voksen



fra fejlfinding til ressourceorientering
– altså hvad kan du finde ud af

Kjeld Fredens er hjerneforsker. Han siger også, at ’alt meningsfuldt vokser ud
af relationer’. Det gælder også mht. at lære noget. Det er vigtigt med en god
bog, men det er også vigtigt, at vi har det godt sammen, når der skal læses.
Børneskolen Bifrost har 4 bløde kompetencer, som også rækker ind i
videnssamfundets kompetencer:
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relationskompetencen,
forandringskompetencen,
læringskompetencen og
meningskompetencen.

– Det er i samspil med andre, at ’jeg’ kan forandre min viden og færdigheder i
fx læsning og dermed lære noget nyt eller blive bedre til noget – alt sammen
fordi det giver mening for ’mig’. Fordi jeg vil det.
Det er vigtigt, at barnet kan se meningen med at læse. Hvad giver det mig?
Det er også vigtigt, at barnet er tryg – ikke er bange for at blive rettet på, få at
vide hvad det ikke kan, stadig ikke kan, at barnet er bange for at mislykkes.
Vi får mere af det, vi fokuserer på!

Ikke mig men dig
Relationen er udgangspunktet. Altså at vi som voksne netop ’ser’ det enkelte
barn, og at vi afstemmer vores reaktioner og adfærd efter barnet. Det kan
være en stor udfordring, ikke at tage udgangspunkt i ens egne præmisser, og
hvordan man selv har lært noget. Hvordan man selv synes, det skal være.
Hvad man selv ville gøre.
Vores voksen-opgave handler om at signalere, at ’jeg’ ser gode og realistiske
muligheder for og i dig til, at du kan blive fx en læser. Det er barnet, der er i
centrum. Og barnets måde at lære på.
Alle børn, som voksne, har brug for at blive set – mødt – forstået – accepteret
– anerkendt. Når man er i en læreproces, kan man være sårbar. Derfor…
Først skal der skabes en god følelsesmæssig kontakt.
Følelsesmæssig kommunikation:
1. Vis positive følelser – vis at du er glad for barnet
2. Juster dig i forhold til barnet og følg dets udspil/initiativ
3. Tal med barnet om de ting, det er optaget af og prøv at få en samtale
i gang
4. Giv ros og anerkendelse for det barnet klarer at gøre
Den gode følelsesmæssige kontakt er forudsætningen for at arbejdet med
’det fælles tredje’ – altså det som skal læres/trænes. Det kan fx være
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tabellerne eller læsningen. Den store udfordring er, hvordan kan ’jeg’
understøtte barnets læring?
5. Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed, sådan at I har fælles
oplevelse af tingene
6. Giv mening til barnets oplevelse af omverdenen, ved at beskrive det I
oplever sammen og ved at vise følelser og entusiasme
7. Uddyb og giv forklaringer når du oplever noget sammen med barnet
8. Hjælp barnet med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser for
det på en positiv måde – ved at lede det, vise positive alternativer og
ved at planlægge sammen.

Det er ikke det, man gør,
men måden man gør det på,
der skaber forandringen
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Information fra skolen
Nyhedsbrev
En gang om måneden bliver Nyhedsbrev lagt på intranettet. Det indeholder
oplysninger om og fra hverdagen, bestyrelsesarbejde o.l. Hvis man har forslag til
indhold, kan skolens leder kontaktes.

Information om skolen
Der er mulighed for at læse mere om skolen på www.bifrost.dk fx under
fanerne ’Om Bifrost’, ’Emneinformation’, ’Artikler’ - eller i bøgerne:
’Mulighedernes barn i mulighedernes skole’, Gyldendal,
’Undervisningsbilleder’, Kroghs forlag
’Carl-Henning Pedersen, Et eventyrligt univers’, Kroghs forlag.
’Almen didaktik – i læreruddannelse og lærerarbejde’, s. 314-338, KVAN

Bestyrelsen
At være med i Bestyrelsen på Børneskolen Bifrost giver mulighed for at få et
indblik i skolens idé, og hvordan teori omsættes til praksis. Konkret
indebærer det, at man deltager i bestyrelses-møderne, temamøderne og i
møder i de udvalg, man er valgt ind i. Bestyrelsen har besluttet, at der i den
kommende bestyrelsesperiode afholdes ét ordinært bestyrelsesmøde hvert
kvartal, to årlige temamøder af længere varighed (3 – 6 timer) samt
udvalgsmøder, der afholdes efter behov.
Forud for mødet udsendes via Forældreintra en dagsorden, således at man
på forhånd er informeret om, hvilke emner der tages op. Der tages referat fra
samtlige møder, som ligeledes udsendes på Forældreintra. Vi prioriterer
mindst et diskussionspunkt på hvert møde, hvor vi sammen kan gå i dybden.
Hvert møde indledes med ”åben spørgetid”, hvor alle er velkomne til at
møde op og stille spørgsmål til bestyrelsen eller komme med forslag og/eller
kommentarer til skolen og dens drift.
Man kan også altid ringe eller maile til bestyrelsesmedlemmerne, hvis man
har noget på hjerte – ligesom vi alle har ’en åben dør’.
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Bestyrelsen er skolens øverste myndighed. Den vælges af forældrene og har
det økonomiske ansvar, mens det pædagogiske ansvar tilfalder skolens
pædagogiske leder.
Udover deltagelse i bestyrelsesmøder, har man som bestyrelsesmedlem
mulighed for at deltage i diverse udvalg, p.t. har vi følgende udvalg:
-

-

-

-

-

-

Ansættelsesudvalg: Ad-hoc udvalg som træder i funktion når diverse
ansættelser er aktuelle. Heri deltager også skolelederen og tillidsmanden
Arbejdsmiljøudvalg: Gennemfører trivselsundersøgelse
Forhandlingsudvalg: Deltager med skoleleder i forskellige forhandlinger, timeakkorder, lønpolitikker o. lign.
Forsikringsudvalg: Gennemgår og ajourfører skolens forskringer
Forældrearbejdsudvalg: Planlægger, styrer og informerer om diverse
arbejdsopgaver på skolen med forældredeltagelse eksempelvis
rengøring, maling, legeplads og så videre. Planlægningen sker i tæt
samarbejde med skoleleder, lærere, SFO og pedellen.
Udvalget er også koordinator på ’forældredagen’, hvor lærerne er på
studietur ude af huset
Festudvalg: Bestyrelsens interne festudvalg, der arrangerer
bestyrelsens julefrokost og er som regel også ansvarlig for
traktement, kaffe, vand for de i bestyrelsen arrangerede
forældrearrangementer på skolen
IT-udvalg: Her deltager både forældrerepræsentanter fra bestyrelsen
og eksterne repræsentanter i øvrigt sammen med skolelederen og
lærernes IT funktionsansvarlige i planlægning, udvikling og forslag til
indkøb af IT til skolen
Bygnings- og energiudvalg: Planlægger og følger ombygningsprojekter og vedligeholdelse. Udover bestyrelsesmedlemmer
deltager Johnny (pedel), lærerrep., skoleleder og andre relevante
fagpersoner
Sponsorudvalg: Udvalget søger midler og materialer til skolen
PR-udvalg: Udbrede info om Bifrost

Generalforsamlingen finder sted i marts eller april.
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Adresser og telefon-numre
På Forældreintra kan man finde samtlige ansatte.
Her kan man også se, hvem der er i Bestyrelsen, og hvilke udvalg der findes.
Herudover er der mulighed for at finde sin egen klasses oplysninger. Det
gælder både adresser og telefon-numre

Ferieplan
Se Forældreintra.
Udgangspunktet er, at børnene er til stede i skoletiden. Hvis de tages ud, er
det forældrenes ansvar mht. hjemmearbejde og opfølgning. Der gives en
skriftlig meddelelse til kontoret.

42

Økonomi
Stamkort – indmeldelse og udmeldelse
Hvert barn har et stamkort, som er arkiveret på kontoret.
Stamkortet indeholder følgende oplysninger: forældrenes navne, forældremyndighed, adresser, cpr-nr., telefonnumre, læge, voksne tilknyttet barnet
og deres telefonnumre, søskende, tilladelse til fotografering.
Det er vigtigt, at samtlige oplysninger er rigtige. Vi vil derfor gerne, at I
kontrollerer oplysningerne og kontakter kontoret i tilfælde af ændringer.
Stamkortet udfyldes for 0. kl. og nye børn ved indmeldelse på skolen.
På Forældreintra kan man selv rette mail-adresse og telefonnummer.
Systemet vil automatisk givet besked til kontoret.
Indmeldelse sker via kontakt til kontoret og/eller ved aflevering af indskrivningsblanket, der ligger på hjemmesiden, under fanen ’Information’.
Første torsdag i november er der Åben Skole, hvor man kan komme og få en
rundvisning og se/høre, hvad vi står for.
Mht. udmeldelse er der en måneds opsigelsesfrist til den 1. Udmeldelsen skal
være skriftlig.

Skolepenge = undervisning, SFO, Livø-tur mm. Der henvises også til
dokument på hjemmesiden under information - økonomi
Hvad gemmer der sig bag beløbet, der betales i 11 måneder?
Skoletid - udbud af timer
- Alle børn, uanset klassetrin, går hver dag i skole fra kl. 8-14. Se evt. ’Året,
der gik…’. Dvs. børnene fra 0.-9. klasse har mange flere timer end både
minimum og anbefalet antal timer fra ministeriet
- SFO for alle, uanset alder
- Altid vikardækning, der varetages af skolens lærere, der alle er uddannede
- Specialundervisning i faste klubber: dansk, matematik, engelsk, evt. tysk,
praktisk arbejde. Alle børn kan individuelt og i grupper af ca. 5 ugers forløb få
et ekstra fagligt skub. Ingen begrænsning i hvor mange forløb et barn kan
deltage i
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- Ekstra lærer i alle projekttimer på ældste trin (tværfagligt arbejde)
- Pædagogisk medhjælp
- Ekstra lærer ansat til at styrke læseindlæring på Bifrost
- Førskole april-maj-juni-juli ”Bikuben” – daglige timer med lærerkræfter
- Frivillig musik og kor i 4 lektioner hver uge i SFO
- SFO-Café med mulighed for at få lærerhjælp til at gøre opgaver færdige
- Gæstelærere, udflugter til museer o.l.
- Alle lærere har fælles minimum 30 timers formelt efteruddannelse pr. år
- Lærerne holder ugentlig 2 times trinmøde med fokus på børnenes trivsel,
undervisningen og læring
- Lærerrådsmøde holdes hver 3. uge
SFO
- Alle børn, uanset alder, må være på skolen, kl. 7-8 & kl. 14-17 (fredag til kl.
16)
- Uddannede pædagoger, pædagog-assistenter og lærere er i SFO
- Faste og aktuelle aktiviteter inde og ude
- SFO-ansatte holder ugentlig 1 times møde med info, debat og planlægning
- Alle i SFO har hver især mindst 9 timers efteruddannelse pr. år
- Åbent i ferier, hvis der mindst er børn fra 5 familier. Dog lukket tre uger i
sommerferien og mellem jul/nytår samt tors- og fredag i efterårs- og
vinterferie.
Livø – lejrtur hvert år for alle fra 0.-9. klasse – oftest 3 dage før
Kr.Himmelfartferien drager vi af sted til Limfjordsøen, hvor trinene bor i hvert
sit hus. Hvor vi dagligt gør noget med hele skolen, på trin og med klasserne.
Studieture – 8.-9. kl. har hvert år i både 8. og 9. klasse udover Livø tre
studieture. De finansieres både af skolen, det allerede indbetalte depositum
ved skolestart og en mindre opkrævning gennem skolepengene. Studieturene
indeholder en social tur i starten af skoleåret, en historisk-politisk-kulturel tur
i efteråret samt en tur, der har afsæt i det afsluttende projekt det
pågældende år om foråret.
Idræt for 8.-9. kl. med et spændende og varieret program, som foregår i DGIhuset, bowlinghal, atletikbanen, svømmehal osv. Dertil kommer forskellige
instruktører, der kan 1. hjælp, zumba osv.
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Leje af Holing Centret til idræt for 4. & 5. samt 6. & 7. kl.
Leje af svømmehal og evt. bustransport frem/tilbage for 3. klasse
Multimediepenge, copy-dan, tekst/node, AVU-kopier samt CFU-film/tv.
IT-programmer – med licens til både skolens og egne private computere, fx
mikroværkstedet med CD-ord og træningsprogrammer i engelsk, tysk, 10fingersystem osv. Hent programmerne i www.tjektasken.dk
Adgang til forskellige relevante hjemmesider, fx danske dyr, verdens dyr og
elektroniske frilæsningsbøger.
Kor/musik-stævner + bustransport frem/tilbage
Idrætsstævner + bustransport frem/tilbage
På skolernes motionsdag har vi derudover flere gange lejet Sportscenter
Holing fra kl. 8-14, hvor børnene på tværs af alder har prøvet forskellige typer
sportsgrene.
Bygningen
Høj standard for vedligeholdelse. Alle vægge på skolen bliver fx malet mindst
hvert 2. år
Renoveringsplan
Rengøringsselskab alle fem hverdage, høj standard
Udeareal
Skolens legeplads bliver hele tiden tilpasset efter behovene så vidt det er
muligt. Bl.a. har vi lejet nogle arealer, der støder op til skolens grund, for at
skabe mere plads til vores børn udenfor.
Skolepengene dækker som nævnt både over skolegang og fritidsordning,
udgifter til lejrskolen på Livø. Samt til rengøring, renovering og
vedligeholdelse af bygningen og udearealet.
Forældreindbetaling og tilskud fra staten udgør størstedelen af skolens
økonomiske grundlag.
Skolepengene betales forud. Første opkrævning dækker både 1. måneds
skolepenge og depositum, svarende til 1 måneds skolepenge. Når barnet går i
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8.kl., vil pengene for depositum blive overført til studierejse-kontoen. Første
indbetaling af skolepenge opkræves via tilsendt girokort; herefter sker alle
økonomiske mellemværender over BS.

Skolekredskontingent
Alle med børn på skolen er automatisk medlem af skolekredsen. Medlemskab
giver ret til at stemme på generalforsamlingen. ”Gamle” forældre,
bedsteforældre og venner af skolen kan også være medlem.
Skolekredskontingentet, betales én gang om året. Det opkræves sammen
med skolepengene.
Som forældre til et barn i den kommende børnehaveklasse får I et girokort
tilsendt, så I kan deltage i Den ordinære Generalforsamling. Indkaldelse og
dagsorden findes på Forældreintra.

Frugt og mælk
Hver dag tilbydes årstidens friske frugt i formiddagspausen og mælk til
frokosten. Der er både økologisk og konventionelt indkøb af mælk og frugt
Det er en frivillig ordning og opkræves over skolepenge.
Vi har i øvrigt en vandkøler, så børnene kan tappe dejligt koldt vand i deres
flasker.

Friplads-tilskud
Der er mulighed for at søge om støtte til betaling af skole-og-SFO-pengene i
Fordelingsudvalgets pulje.
Ansøgningsskema lægges på forældreintra i slutningen af skoleåret. Vær
opmærksom på ansøgningsfristen som er 1. september. Ansøgningen gælder
for et år ad gangen.

Befordring-tilskud
Der er mulighed for at søge tilskud til befordring (bus- og togkort) mellem
hjem og skole for et skoleår af gangen. Kontakt kontoret for nærmere
oplysninger.
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Forsikring
Dækning for børnene
Kollektiv ulykke
Alle børnene er dækket af skolens tegnede forsikring vedr. kollektiv ulykke
Forsikringen dækker mens børnene er i skolens varetægt - altså fra børnene
er mødt på skolen, til de forlader skolen igen – dækker også under
ekskursioner og ture i DK og udlandet.
Ulykkesforsikringen gælder også for børnenes deltagelse i sportsaktiviteter af
enhver art, som skolen står for, samt for tandskade efter regning i forbindelse
med ulykkestilfælde.
OBS - I tilfælde af vi skal transportere børnene i private biler til eller fra en
skoleaktivitet, vil det være bilens ansvarsforsikring, der dækker de
passagerer, der måtte være i bilen. Det er derfor ikke en del af skolens
forsikringer.
Ulykkestilfælde sket, mens børnene har pauser og herunder også i
nærliggende Mindeparken vil også være dækket, da børnene under pauserne
også er i skolens varetægt
Kollektiv ulykke har en invaliditetsdækning på kr. 300.000 ved 100 %
invaliditet. Yderligere behov og dækning uden for skolens regi er forældrenes
ansvar.
Erhvervs/produktansvar
Dækker børnenes ansvar, mens de er i skolens regi - subsidiært
ansvarsforsikringen i forældrenes egen tegnede indboforsikring. Det betyder,
at anmeldelse for skade forvoldt af et barn, først skal anmeldes til
forældrenes egen indbo og hvis en sådan ikke forefindes, så går ansvaret
videre til dækning af skolens ansvarsforsikring.
Rejseforsikring
Alle børnene er dækket af skolens rejseforsikring i udlandet.
OBS: Børnene skal under rejser i EU/EØS landende medbringe det blå
sygesikringskort og på rejser i øvrige verden, skal det gule sygesikringskort
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medbringes. Herved sikres dækning på rejseforsikringen for
behandlingsudgifter under rejser i udlandet.
Børn er ikke dækket med afbestillingsdækning og bagagedækning, men
udelukkende for behandlingsbehov/hjemtransport i forbindelse med
tilskadekomst/sygdom under rejser med skolen.
Afbestillingsdækning og bagagedækning er således forældrenes ansvar og
kan etableres via egen årsrejseforsikring.
Børnenes eget IT og mobiltelefoner
Dette er egne ting og dækkes ikke af skolens forsikringer, medmindre skolen
er ansvarlig for, at en barnets IT udstyr/mobiltelefon er ødelagt/beskadiget
under ophold på skolen.
Forældrene bør derfor udvide egen indbo med pludselig skadedækning,
således at alt husstandens IT/mobiltelefoner er dækket ved tab, beskadigelse
mm.
Forældrene skal tegne en privat ulykkesforsikring igennem eget
forsikringsselskab, der gælder barnet. En privat ulykkesforsikring dækker 24
timer i døgnet, og vil derfor også dække barnet under fx fritidsaktiviteter.
Praksis hvis et barn ødelægger fx en rude er, at vi får skaden udbedret og
videresender regningen til forældrene.
Dækning for forældrenes arbejde på skolen
Arbejdsskade
Skolen har udvidet sin lovpligtige arbejdsskade med dækning for frivillig
ulønnet medhjælp.
Det betyder, at forældre der hjælper på skolen med rengøring, forefaldende
arbejde, arrangementer og arbejdsdage med vedligehold er dækket af
arbejdsskadeforsikringen, såfremt skolen i den forbindelse kan ifalde
arbejdsskadeansvar for hjælperne.
Erhvervs/produktansvar
Forældre, der arbejder i skolens interesse samt for er meddækket for skader,
de i den forbindelse kan påføre andre personer/ting under arbejdet.

48

Dækning for udlejning/udlån af skolens bygninger og faciliteter til forældre
Skolens bygningsforsikring dækker skader, der sker under forældrenes brug
af skolen via all-risk forsikring på bygning og løsøreforsikring på samme
måde, som den dækker for skolen under eget dagligt brug.
Det betyder, at alle der lovligt, og med skolens tilladelse benytter
faciliteterne, vil være dækket som skolen selv.
Forældre, der deltager som hjælpere under rejser, vil også være dækket af
skolens arbejdsskade, ansvarsforsikring og rejseforsikring på samme måde
som skolens eget personale.

Leje af skolen
Fest. Forældre til børn på skolen kan leje skolen, hvis man selv skal holde
fest. Skolen kan ikke lejes til børnefødselsdage. Multisalen er ikke en del af
lejen.
Der findes porcelæn og bestik til 80 personer.
Man sørger selv for rengøring efter festen. Og møblerne skal sættes tilbage i
de rigtige klasserum.
Lejeaftale indgås på kontoret.

Leje af multisalen til idræt og motion
Multisalen kan lejes en aften om ugen for en sæson, hvis en gruppe forældre
fx vil spille badminton. Leje af Multisal aftales på kontoret.

Sundhed
Tandlæge
Forældrene får direkte besked fra tandlægen om tid for eftersyn. Man kan
beholde den tandlæge, som har været benyttet før skolegangen. Det er
bopæls-adressen, der afgør, hvilken skoletandlæge barnet hører til.
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Sundhedspleje
Vi er tilknyttet den almindelige sundhedspleje i Herning Kommune. Vores
sundhedsplejerske hedder Jeannett Møller Holdt.
Hendes telefontid er kl. 8-9, 9628 6563 og mobil 2948 6574
Supjh@herning.dk Hun er på skolen nogle dage hver måned.

Formålet er
- At vi gennem en sundhedsfremmende indsats medvirker til, at børnene
oplever sammenhæng, begribelighed og i stigende grad kan tage vare på
egen sundhed.
- At vi tager udgangspunkt i børnenes aktuelle behov med fokus på trivsel,
således at de får en sundhedsvejledning og viden om egen sundhed og
trivsel.
- At prioriterer forældresamarbejdet højt så forældreansvaret styrkes og
barnet støttes optimalt til en sund udvikling.
0. klasse: alle børn ses individuelt med forældre
4. klasse: alle børn ses individuelt eller i gruppe
I foråret taler hun med pigerne i 5. klasse om pubertet.

PPR- Pædagogisk-psykologisk rådgivning
Vores skolepsykolog hedder Dorthe Bak. Hun træffes på Rådhuset og på
tlf. 96 28 66 05.
Kommunen har forskellige tilbud om hjælp, fx PMTO og PREP
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Alkohol- og rygepolitik på Bifrost
Akohol-politik
Børneskolen Bifrost er ikke blot en skole. Det er en arbejdsplads, men også
et samlingssted for en lang række sociale og kulturelle begivenheder for
både børn, forældre, lærere og besøgende. Netop disse begivenheder er
med til at give skolen dens særpræg. En alkoholpolitik må derfor tage sit
udgangspunkt i kulturen på Børneskolen Bifrost.
Principielt hører arbejde og alkohol ikke sammen.
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Der nydes derfor ikke alkohol i skolens åbningstid, udover i særlige sociale og
kulturelle sammenhænge, der ad hoc aftales ansatte og ledelse imellem.
Børn under 18 år må ikke nyde alkohol på skolen eller i skolesammenhænge.
Såfremt en ansat har et alkoholproblem, er det vigtigt at der bliver taget
hånd om vedkommende. Vi har et fælles ansvar for at reagere og den enkelte
medarbejder har en medmenneskelig forpligtigelse til at hjælpe og støtte en
sådan kollega. Indtagelse af alkohol i et omfang der påvirker arbejdsindsatsen
eller samarbejdsforholdene på skolen accepteres ikke.
Rev. 21.6.2007

Ryge-politik
Børneskolen Bifrost er ikke blot en skole. Det er en arbejdsplads, men også
et samlingssted for en lang række sociale og kulturelle begivenheder for
både børn, forældre, lærere og besøgende. Netop disse begivenheder er
med til at give skolen dens særpræg – rygning er ikke en del af dette.
Med baggrund i Lov om røgfri miljøer pr. august 2012 og ønsket om et hel
igennem sundt arbejdsmiljø besluttes det, at der ikke må ryges på Bifrostmatriklen eller sammen med børn uden for matriklen. Der er tale om et totalt
rygeforbud på skolens område uanset arrangementets type. Det gælder alle
årets dage, døgnet rundt – også for besøgende. Inde som ude.
Alle voksne er ansvarlige for, at rygepolitikken overholdes.
Overtrædelse af rygepolitikken for Bifrost anses som en tjenstlig forseelse.
Der skal altid være en konkret vurdering af, hvordan en overtrædelse af
rygeforbuddet skal sanktioneres.
Hvis en medarbejder ønsker at deltage i et rygestop-kursus støtter skolen
dette.
Rev. 16.8.2012
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