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VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLÅR
Så skal vi til at tage fat på sammen at skrive endnu et nyt kapitel i historien om vores
skole. Dette skoleår bliver det sidste skoleår, hvor dagligdagen bliver præget af
byggeri. Vi skal bygge færdig i Holsteinsgade og derfor flytter vi mellemtrinet til
Kastelsvej. Dette skoleår vil der stadig være fokus på SPKs fremtid, der ikke er afklaret og så ser det ud til, at
taleklasserækken på Nyboder Skole i løbet af et eller to år flyttes til vores bygning på Kastelsvej. Årsagen er,
at man mangler folkeskolekapacitet på skolerne i Indre By.
Der kommer til at ske mange ting på skolen i løbet af skoleåret. Et væsentligt fokus bliver at arbejde videre
med implementeringen af folkeskolereformen og et andet fokus er, at vi forhåbentlig op mod efterårsferien
er så langt, at vi endelig kan kalde os Danmarks første rettighedsskole.
Vi glæder os til at se jer på mandag – og til et nyt læringsfyldt og sjovt skoleår.
FØRSTE SKOLEDAG EFTER FERIEN
1. til og med 9. klasse møder mandag d. 10. august kl. 8.45 i deres klasser – og har fri kl. 11.55.
KKFOen åbner kl. 11.55.
De nye børnehaveklasser møder mandag d. 10. august kl. 10 til 12. Denne dag har KKFOen åben fra kl. 6.15
til 8.40 – og ellers åben efter kl. 11.55.
FLYTNING AF MELLEMTRINET
Når eleverne har første skoledag efter ferien er det kun vores overbygning – 7. til og med 9. klasse, der er
tilbage i matriklen i Holsteinsgade. Eleverne fra børnehaveklasse til og med 6. klasse skal det kommende
skoleår gå i skole og på fritidshjem i den hvide og den gule bygning på Kastelsvej 58. Der vil være enkelte
faglokaler i Holsteinsgade, som vi stadig vil have adgang til at benytte under den sidste del af
byggeprocessen, men som udgangspunkt er det kun vores ældste elever, der har hele deres skoledag i
Holsteinsgade. Vi har stadig vores kontorer åbne på begge adresser.
Til august 2016 er skolen ud- og ombygget med kapacitet til fem spor, hvor børnehaveklasse til og med 3.
klasse + KKFO og SPK er på Kastelsvej – og hvor 4. til og med 9. klasse har deres skoledag i Holsteinsgade.

OBLIGATORISK LEKTIECAFE - LEKTIETID
Når vi starter på det nye skoleår er det med obligatorisk lektiecafe for alle skolens elever. Her på skolen har
vi indtil videre valgt at kalde det ’lektietid’. Deltagelse i lektietid er obligatorisk for alle elever i lighed med
deltagelse i fx en dansk- eller en historietime. En lektietime er ikke som tidligere på 45 minutter, men er
efter de nye regler på 60 minutter.
Alt lektietid læses klassevis i klassens lokale – og det er en af klassens primære lærere, der har lektietiden
sammen med klassen.
Erfaringerne med lektiecafeerne rundt omkring på landets skoler er meget blandede – og det at skulle sidde
på skolen og lave sine lektier sammen med mange andre elever, har givet udfordringer mange steder.
For lærere og pædagoger og for vores elever er dette en ny konstruktion. Vi skal etablere en ny
lektielæsningskultur – og det bliver et skift i måden at arbejde på. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan
stabilisere en ny kultur, hvor eleverne skal kunne arbejde både selvstændigt og gruppevis med
lektielæsning.

Vi skal på sigt arbejde os væk fra den rituelle gentagelse af det eleverne allerede kan og i stedet arbejde i
retning af studiemetoder og arbejdsmetoder, hvor eleverne i deres lektietid søger viden og afprøver nye
måder at lære på. Dermed skal lektietid ikke kun have fokus på træning, men skal også have et sigte i
retning af individuel refleksion og faglig fordybelse.
Vores forventning og håb her på Langelinieskolen er, at vi i løbet af det kommende skoleår sammen med
vores elever, kan få lektietiden til at fungere på en god og meningsfuld måde for alle skolens elever.
NYE RINGETIDER OG LÆSEBÅND I INDSKOLINGEN – 0. TIL OG MED 3. KLASSE
Fra d. 10. august indfører vi nye ringetider i indskolingen, således at indskolingsklasserne starter hver dag
med læsebånd kl. 8.00-8.20, hvilket forskyder resten af deres skema 20 min.

8.00-8.20
1. lek. 8.20-9.05
2. lek. 9.05-9.50
9.50-10.05
3. lek. 10.05-10.50
4. lek. 10.50-11.35
11.35-12.15
5. lek. 12.15-13.00
6. lek. 13.00-13.45
13.45-14.00
7. lek. 14.00-14.45

0.- 3. klasse
LÆSEBÅND

Frikvarter

Spisepause + frikvarter

Frikvarter

Når vi i indskolingen dette skoleår har besluttet at der skal være et fast læsebånd på 20 min hver
morgen alle ugens dage, er det fordi vi ønsker at sætte fokus på og styrke børnenes læsefærdigheder samt
være med til at give børnene gode læsevaner. Læsebåndet vil være en del af lektietiden. Læsebåndet læses
af klassens lærere og pædagoger.
SKOLEPATRULJE
Den seneste udmelding fra forvaltningen er, at de forventer at der er etableret et lysreguleret
fodgængerfelt midt på Classensgade til august 2015. Hvis det mod forventning ikke bliver tilfældet, så vil
skolen sikre, at der er skolepatrulje i Classensgade frem til det lysregulerede fodgængerfelt er i drift. Herom
nærmere.

SKOLENS FØDSELSDAG
Langelinieskolens fødselsdag holdes torsdag d. 27.8. fra kl. 18.00 på Kastelsvej 58. Der vil også i år være
boder som klasserne står for, samt musik og underholdning på scenen. Der vil være mulighed for at købe
toast, pølser, popcorn, juice, øl og vand.
Der sendes invitation ud til alle forældre og elever på intra. Billetter købes via klasselæreren for 10 kr. Vi
sørger for, at klasserne kan sidde samlet i gården. Glæd jer til en super hyggelig og sjov aften.
Venlig hilsen
Langelinieskolen

