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SPK FLYTTES IKKE TIL RUGVÆNGET I BALLERUP
I sidste uge kom så udmeldingen fra politikere og forvaltning, at man nu arbejder
videre med en plan, hvor de af skolens elever der går på SPK og har høretab – ikke
skal flyttes til Rugvængets Skole i Ballerup, men også i fremtiden skal gå i skole på Kastelsvej.
Vi er rigtig glade på børn og forældres vegne – glade for, at politikkerne og direktionen i forvaltningen i
sidste ende lyttede til vores skolebestyrelse og til SPK-elevernes forældre. Og glade for, at man i sidste ende
valgte en løsning, som vi her på skolen er overbevist om er den pædagogisk-faglige rigtige løsning for
skolebørn med høretab.
En stor tak til alle der har bidraget. Ikke mindst en tak til SPKs forældregruppe og til den samlede
skolebestyrelse - uden denne maraton-indsats fra forældreside, var løsningen utvivlsomt blevet en anden.
FLYTNING AF TALEKLASSERÆKKE
Med afsæt i SPK- forældrenes tilbagemelding og dialogen med DDL (Danske Døves Landforbund) har
forvaltningen som nævnt ovenfor vurderet, at en fusion med Rugvængets Skole i Ballerup ikke er en farbar
vej. Det betyder i praksis, at man nu arbejder videre med en model, hvor SPK i fremtiden bliver på
Kastelsvej sammen med taleklasserækken, der flyttes fra Nyboder Skole.
I takt med at taleklasserækken flyttes til Kastelsvej, vil man undersøge mulighederne for faglig synergi
mellem de to tilbud og muligheden for yderligere inklusion i almenområdet på skolen.
Samtidig skal der ses på tilpasning af budgetmodellen for SPK fremadrettet og det skal i fællesskab drøftes,
hvordan man forstår og fastlægger målgruppen fremover.
Når vi en dag er fremme ved august 2017, vil taleklasserække og SPK til sammen udgøre et fagligt miljø og
skoletilbud, for børn med talevanskeligheder og/ eller høretab, placeret i den gule bygning på Kastelsvej.
Den gule bygning skal også rumme lokaler til kontor og administration.
Den hvide bygning på Kastelsvej skal stadig huse indskoling og KKFO - og så vil skole og KKFO med stor
sandsynlighed også råde over lokaler i den røde bygning på Asger Holms Vej, der i dag blandt andet
benyttes af hjemmeplejen og Børnecenter København.
SKOLEFOTOGRAFERING
Torsdag d. 1. oktober er det elevfotografering af 7. til 9. klasser i Holsteinsgade.
Mandag d. 5. oktober til og med onsdag d. 7. oktober er der elevfotografering af vores SPK-elever og af 0.
til og med 6. klasse. Fotograferingen foregår på Kastelsvej.
RETTIGHEDSUGE OG LOPPEMARKED
Uge 44 er rettighedsuge på Langelinieskolen, hvor skolens elever i en emneuge har særlig fokus på
børnerettigheder. Som afslutning på ugen inviterer vi om fredagen gæster og håber på at ved denne
lejlighed at blive udnævnt til Danmarks første ’Rettighedsskole.’
I denne forbindelse står skolebestyrelsen for et loppemarked, der afholdes lørdag d. 31. oktober kl. 12 til 15
i skolens lokaler på Kastelsvej 58. I løbet af uge 44 modtager vi derfor tøj, ting og sager, der kan afleveres i
rytmiksalen på Kastelsvej – se skiltning.
Skolebestyrelsen udsender en ’loppe-flyer’ med info til alle skolens forældre.

INDSKRIVNING TIL BØRNEHAVEKLASSE MED SKOLESTART AUGUST 2016
Onsdag d. 4. november kl. 17 til 19 er der informationsaften og ’Åbent hus’ i indskolingsbygningen på
Kastelsvej 58.
Målet med aftenen er, at forældre der ønsker at indskrive deres børn til børnehaveklasse med skolestart til
august 2016, kan komme og høre om vores pædagogiske og faglige fokus, når nye børnehaveklassebørn
starter i skole og KKFO her hos os.
Udover at høre om at starte i skole og KKFO, har forældrene i tidsrummet fra kl. 18 til 19, mulighed for at se
skolens og KKFOens lokaler, tale med hhv. personale, forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen og med
skolens ledelse.
Det er også muligt, at foretage indskrivning på denne aften.
Af pladsmæssige årsager, er denne aften kun for forældre. De børn der skal starte i børnhaveklasse hos os,
inviteres til en besøgsdag i maj måned, hvor de får mulighed for at møde personalet og se skolen og
KKFOen.
Venlig hilsen
Langelinieskolen

