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◼ Generel Information
Andagter & Fællessamlinger
Hver morgen starter dagen med sang og en
andagt. Andagten foregår fælles i samlingssalen mandag og fredag. De øvrige dage er
der en kort andagt ude i klasserne. Forældre er altid meget velkomne til at deltage.
Den første lektion er forlænget med 20 min.
10 min. til andagt og 10 min. til bevægelse.
Befordring
Der er mulighed for at søge om skolekort til
transport mellem skole og hjem. Et skema
plus en samtykkeerklæring bliver sendt til
de børn, der opfylder afstandskriterierne.
Afstandskriterierne er følgende:

0.-3.klasse
4.-6.klasse
7.-9.klasse

mindst 2,6 km til skole
mindst 6,1 km til skole
mindst 7,1 km til skole

Der er en egendækning som afhænger af
hvor mange zoner man har til skole. Priserne er følgende for hele skoleåret. (Dog er
prisen en anden for nye elever, der starter
efter 05.09.18. Kontakt kontoret for nærmere oplysninger).
2 zoner
3 zoner
4 zoner
5 zoner
6 zoner
7 zoner
8 zoner
Alle zoner

kr. 660
kr. 945
kr. 1.220
kr. 1.490
kr. 1.745
kr. 1.990
kr. 2.155
kr. 2.420

Bestyrelsen
Louise Sølvsten Nissen
25 46 46 08
Jonas Weinkouff Hansen
22 53 43 52
David Kallesøe Pedersen
40 41 69 29
Nina Leinum Nørgaard
20 45 45 54
Stefan Marius Stendahl
24 23 50 97
Billesborgnyt m.m.
Vigtige informationer og nyheder kan læses i
BBnyt, som jævnligt bliver sendt via email. På
klasseniveau bruges lektiesiderne også til information ml. klasselærer, elever og forældre.
Kommunikationen mellem skole og hjem foregår primært via email.
Forældrekurser m.m.
Vi har som skole nogle forventninger til jer forældre, som er væsentlige for at give jeres barn
en optimal skolegang.
Vi forventer
- At alle forældre har deltaget i eller vil deltage
i skolens kursusaften for nye forældre
- At man gør sig umage med at deltage i de
klassevise praktiske opgaver (se næste side)
- At man deltager i de årlige skole/hjem samtaler og det årlige forældreklassemøde
- At man bakker skolens holdninger og værdier
op
- At børnene kommer friske og veludhvilede i
skole, har lavet deres lektier og har en sund
madpakke med
- At trafikundervisning er hjemmets ansvar
(selvom vi alligevel kommer ind på dette emne i timerne)
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Forældreopgaver
I 4. klasse og opefter sørger klassen selv
for, sammen med deres klasselærer, at
gøre hovedrent i deres klasseværelse 2
gange om året.
I 0.-3. klasse vil vi gerne henstille til, at
opgaven udføres af forældrene. Dette
aftales nærmere ved forældremødet i
september. I alle klasser vælges 1-2
eventforældre som koordinerer praktiske
opgaver m.m. (se forældresamarbejdefolder på skolens hjemmeside under
Fakta).

Forældrekredsmøde
Forældrekredsen består af forældrene
på skolen. Der er fastlagt et møde hvert
år, hvor målet er en dialog mellem ledelse og forældre. Her skulle vi gerne have
et forum for at styrke udviklingen af skolen og fortsætte den gode dialog mellem
skole og hjem. Der er nogle faste punkter med tilsynserklæring, regnskab og
valg af forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Bestyrelsen har 5 medlemmer,
hvoraf 2 er forældrevalgte.
Mødet afholdes i slutningen af april, og
der bliver indkaldt i god tid.

Fravær m.m.
1. Ved forsømmelse på grund af sygdom
skal vi for elever i 0.-3. klasse bede om, at I
ringer til kontoret om morgenen. For elever
fra 4.-9. klasse skal klasselæreren have besked via mail eller en seddel.
2. Hvis en elev ønskes fritaget fra idræt
meddeles dette i kontaktbogen til idrætslæreren. Fritagelse mere end 3 uger kræver
normalt en lægeerklæring.
3. Ved fritagelse for undervisningen på
grund af tandlægebesøg m.m. gives besked
til klasselæreren.
4. Ved ønske om fritagelse fra undervisningen i mere end en dag skal henvendelsen
desuden også ske til skolelederen via kontaktbogen. Fritagelse fra undervisningen bør
for elevens egen skyld kun ske i meget
sjældne tilfælde.
Hvis man i en periode beder sit barn fri fra
skole, overtager man selv undervisningspligten.

Fripladstilskud
Hvert år modtager skolen et tilskud fra Fordelingssekretariatet til delvis betaling af skole– og evt. sfo-penge for familier der søger
om det. Eventuel tildeling af midler sker i
forhold til hjemmets indtægtsforhold.
Kontakt venligst kontoret hvis I ønsker et
ansøgningsskema til fripladstilskud for skoleåret 2019/2020. Ansøgningen skal være
os i hænde senest 5. september 2019, for at
man kan komme i betragtning.
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Forsikring
Eleverne er ikke dækket af skolens forsikringer. Det er familiens egne forsikringer, som skal dække for eksempel
ved tandskader m.m..
Det er en god idé med en ulykkesforsikring. Desuden skal man være opmærksom på rejseforsikring.
Det er meget vigtigt i forhold til udlandsrejser, da det gule sygesikringskort ikke dækker uden for landets
grænser. Eleverne i 8. + 9. klasse skal
have det blå EU-Sygesikringskort med
på skolens udlandsrejser. En rejseforsikring kan tegnes i forlængelse af familieforsikringen.
Fundne sager
Fundne sager skal afleveres på kontoret eller til pedellen og kan findes i skolens ”glemmerum” i kælderen. Medbringes penge og værdigenstande sker
dette altid på eget ansvar. Skolen påtager sig ikke ansvaret for bortkomne
ting.

Gudstjenester
2 gange om året danner skolen ramme om en
gudstjeneste. Den ene gudstjeneste er fredagen før juleferien, hvor vi besøger Boholte kirke. Her holder præsten en andagt og børnene
deltager med forskellige sange/optrin. Den anden gudstjeneste er fredagen op til påskeferien, som afholdes på skolen. Forældre er meget
velkomne!
Gymnastik/Idræt
Eleverne fra 4.-9. klasse har idræt i Ravnsborghallen og skal have gymnastiktøj og indendørssko med.
Eleverne køres i bus til hallen. Eleverne fra 6.9. klasse tager selv hjem direkte fra hallen eller
med bus tilbage til Billesborg, hvis mindre søskende skal hentes eller lignende.
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Husorden
1) Eleverne fra 0.-7. kl. skal være ude i
frikvarteret 10.10-10.25 og 12.00-12.25
og derfor være klædt på til dette.
2) 8.-9. klasse har lov til at være inde i
frikvartererne efter nærmere aftale.
3) Indendørsreglerne er meget enkle:
- man råber ikke, man taler stille.
- man løber eller slås ikke, man er stille
og rolig.
Uden for kan man råbe og løbe lige så
tosset man vil (næsten).
4) Efter sidste time sættes stolene op og
ens arbejdsbord efterlades pænt og opryddeligt.
5) Ingen tyggegummi eller slik på skolen
undtagen ved særlige lejligheder.
6) Rygning eller alkoholindtagelse m.v.
er ikke tilladt. Heller ikke til klassefester.
7) Det forventes selvfølgelig, at der altid
anvendes et ordentligt sprog over for hinanden.
8) Indenfor er skofrit område for børnenes vedkommende. Derfor er det en god
idé med hjemmesko, som skal efterlades
på elevens arbejdsbord efter skoletid eller i garderoben (for 0.-3. klasse).
I sommerhalvåret kan eleverne få tilladelse til at beholde udendørsskoene på
inden for.
9) I vinterhalvåret (efter efterårsferien til
efter påske) må eleverne gå inden for
om morgenen, når de kommer. Ellers
bliver man uden for og nyder det gode
vejr og de dejlige omgivelser.

Henvendelse til/fra skolen
Klasselæreren: Når der er tale om et barns
almindelige skoleforhold, bør henvendelsen
ske til klasselæreren pr. mail. På forældremødet i september aftales nærmere, så vi både
tilgodeser den gode kontakt og lærerens ret til
privatliv.
SFO:

22 63 98 63

Sekretær, Marianne Nordstrøm: 56 63 07 80
E-mail: billesborgskolen@billesborgskolen.dk
Skoleder John Riis:
56 63 07 80 eller 40 41 41 21
E-mail:
john.riis@billesborgskolen.dk
Kommunikationsvejen fra skolen foregår primært via email. Den vej sendes der nyhedsbreve og væsentlige informationer. Derfor er
det meget vigtigt for os hele tiden at have en
opdateret email adresse på alle forældre. På
skolens hjemmeside kan man også finde opdaterede nyheder og informationer.
På klassens lektieside er der en digital opslagstavle som læreren benytter til beskeder til
eleverne og hjemmet.
Registrering af oplysninger
Alle familier får/har fået tilsendt et skema, som
bedes udfyldt og returneret til skolen. Det giver
skolen vigtige informationer som mobilnumre,
emailadresser og forældremyndighed. På bagsiden indhenter vi tilladelser og samtykker.
Husk at meddele ændringer til skolen i løbet af
året.
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Konfirmantundervisning/
KristendomEkstra
I 7. klasse har skolen et samarbejde
med præst Gerhard Mikkelsen fra Karlslunde Strandkirke om undervisning i kristendom.
Det er på den ene side kristendomsfaget, som skolen har på sit skema, og på
den anden side er det samtidig konfirmandundervisning. Det betyder, at de
elever, som ønsker det, kan konfirmeres
efterfølgende. Forældrene skal selv lave
nærmere aftale vedr. konfirmationen
med Gerhard. Der bliver konfirmation i
Boholte Kirke lørdag den 30. maj 2020.

Kreative fag
Eleverne fra 0.-3. klasse har billedkunst
og musik. Desuden tilbydes kreative udfoldelser i sfo´en, som har medarbejdere, der er meget dygtige til både det musiske og billedkunst og som også samler
børnene i en naturklub.
4. klasse har et halvt år med sløjd og et
halvt år med håndarbejde. Det foregår
på små hold.
5. klasse har IT/programmering og teater/musik.
6. klasse har udeliv, madkundskab og
teater.
7.-8. klasse har et obligatorisk 2 årigt
forløb, hvor de kan vælge mellem håndværk + design og madkundskab. Det er
halve klasser og forløbet slutter med eksamen i 8. klasse.
Der tilbydes instrumental undervisning i
samarbejde med Mikkels Musikskole,
SFO-kor, fritidsklubkor og bandundervisning i fritidsklubben.

Sommerfesten danner rammen om udfoldelsen af det kreative med musikindslag,
dans/teater og den meget flotte udstilling i
havestuen af børnenes værker, som er
fremstillet i billedkunst, IT og sløjd i løbet af
året.
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Lektiepolitik
I de større klasser er vores fokus, at
eleverne trænes til at gå fra at være
elev til at være studerende. Der skal
laves en del lektier i disse klasser, og
det er vigtigt, at de bliver lavet, og at
eleverne kommer velforberedt. Til forældremøderne i september lægges en
fælles strategi sammen med klasselæreren. Der er lektiesider på skolens
hjemmeside til hver klasse. Det er en
vigtig forældreopgave at støtte lektielæsningen og følge sit barn tæt, så eleven støttes i sunde studievaner. Se folder om dette på hjemmesiden.
Lektietimer
Skolen har lektietimer på skemaet fra 1.
klasse. Den giver en støtte til den gode
og nødvendige forberedelse til timerne.
Desuden tilbydes lektiecafé i fritidsklub.
Mobiltelefon
Mobiltelefonen afleveres om morgenen
og udleveres efter skoletid. Den kan
godt bruges i undervisningen til video
m.m. efter aftale med læreren.
Ophold på Billesborg
Billesborg er - foruden skole – hjem for
to familier. Derfor er skolens område
ikke frit tilgængeligt uden for skolens
åbningstid.
Det er i orden at vise stedet frem for
venner og familie i ny og næ, men decideret ophold på stedet kræver forudgående tilladelse. Dette gælder hele skolens område inklusive legeplads og
park.
Overbygningen, 8.-9. klasse
Skolens overbygning er et sammenhængende forløb, hvor der er et tæt

samarbejde mellem 8. og 9. klasse.
Udenlandsturene arrangeres oftest samlet i forlængelse af sprog- og/eller historieundervisningen. Ofte er eleverne det
ene år i Berlin og det andet år i et engelsktalende land.
Planlægger man et efterskoleophold er
det vigtigt først at tænke det ind i 10.
klasse.
I 8.-9. klasse er fokus på:
Gode studievaner
Selvstændighed
Faglig fordybelse
Godt kammeratskab
Eleverne bruger også IT meget, og derfor skal eleverne have deres egen bærbare computer med i skole. Hvis man
ikke selv har mulighed for at købe
en bærbar computer, kan der evt. laves
en aftale med skolen om at låne en til
brug i skoletiden.
IT
Eleverne fra 4.-9. klasse skal have egen
bærbar pc med, og eleverne fra 2.-3.
klasse skal have egen iPad med.
Pas godt på hinanden
1) Eleverne skal vise hensyn i opførslen
over for hinanden.
2) Alle skal værne om skolen og være
med til at holde den ren og pæn. Ødelægges skolens ellers kammeraters ejendele medfører det normalt erstatning.
3) Hver elev har ansvar for de materialer
de får udleveret. Lærebøger skal være
forsvarligt indbundet. Ødelægges de,
skal de erstattes.
4) Farlige og/eller skarpe genstande er
ikke tilladt på skolen.
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Psykolog m.m.
Nicoline Olesen, skolepsykolog
nicoline.olesen@koege.dk 2199 5760
Tina Hansen, sundhedsplejerske
tina.laila.hansen@koege.dk
5656 5670 eller mobil 2964 2655

Bent Larsen, tale– hørelærer
bent.larsen@koege.dk
3054 4751
Skolemor
Skolen har ansat en ”skolemor” nogle
timer om ugen, og idéen er, at vi kan
støtte de elever, som af mange forskellige grunde, har svært ved at lære og
koncentrere sig i bestemte perioder af
deres liv. Statistisk sidder der 2-3 elever
i hver klasse, som ikke kan lære, fordi
”livet har ramt dem”. Det vil vi gerne gøre noget ved.

Specialundervisning
Skolen har et dygtigt hold lærere, som
er veluddannede til at tage sig af specialundervisningen.
Vores kongstanke er, at eleven hjælpes
inde i klassen med målrettet støtte. Eleven skal opleve sig som en del af et
klassefællesskab med alt det positive
det indebærer. Af og til er det dog mest
hensigtsmæssigt at give eneundervisning eller undervise på mindre hold. Det
handler om, at barnet får den maksimale hjælp.

Hvis forældre eller lærere skønner, at der
er behov for støtte, tages dette op løbende eller i skole/hjemsamtalerne.
Der søges midler til specialundervisning
pr. 5. september til følgende kalenderår.
Tilsynsførende
Skolens tilsynsførende hedder Ninna Vestergaard Braüner, er læreruddannet og
har arbejdet mange år som folkeskolelærer. Sidenhen blev hun cand.pæd. i pædagogik fra Danmarks Lærerhøjskole og
underviser nu i det pædagogiske fagområde på læreruddannelsen. Ninna har
mange års erfaring som tilsynsførende.
Tilsynsrapporten 2019 kan læses på
skolens hjemmeside.
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Skolefritidsordning (SFO)
Skolen har en fritidsordning, som søger
at dække det aktuelle behov for pasning
af børnene fra 0.-3. klasse.
Åbningstider
Hver morgen kl. 7.30 til 8.30
Mandag til torsdag fra barnets sidste
lektion til kl. 16.00
Fredag til kl. 15.00
Udvidet tid med ½ time til kl. 16.30 og
15.30 koster kr. 105 ekstra pr. måned
Sfo´en har ikke åbent i ferierne, dog altid 2 uger i sommerferien.
Husk at bruge sfo telefonen til de daglige beskeder:
Sfo telefon: 22 63 98 63
Fritidsklub 4.-7. klasse
Skolen har en fritidsklub, hvor børnene
fra 4.-7. klasse kan være fra undervisningen slutter og indtil kl. 15. Det koster
kr. 260. Udvidet åbningstid koster kr.
105.
Skolelejr
I år tager 3.-7. kl. igen til HvideKilde
(Nordsjælland) på skolelejr fra den 3. til
5. sept. 0.-2. kl. bliver på skolen den

uge. 8. og 9. kl. tager til Edinburgh i uge
37. 6. kl. skal en tur til Bornholm til foråret i uge 21. Skolen betaler turene. Dog
ikke HvideKilde og kost/lommepenge til
udlandsturen og Bornholm. Der er en
egenbetaling for udlandsturene, hvis eleven først er startet i de højere klasser.
Desuden er der udflugter i løbet af året
(Museer, Folketinget, Ungdomsbyen, teaterture m.m.), som skolen betaler for.
Det er en del af vores undervisningstilbud.
Skolepenge i 12 rater
HUSK at skolepenge/sfo betaling er fordelt på 12 rater på et år. Det vil sige, at
juli også er betalingsmåned. Ved udmelding betaler man for løbende måned +
30 dage.
Skolepenge 2019/20
(1. barn = yngste barn)
4. til 9. kl. 0. til 3. kl.

SFO

1. barn

1555

940

640

2. barn

900

590

640

3. barn

570

400

640

4. barn

400

400

640

5. barn

400

400

640

Osv.
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Skolemælk
I kan bestille skolemælk på
www.skolemaelk.dk Hvis I er i tvivl om
noget, så ring til kontoret og tal med Karin eller Marianne.
Sundhedspolitik
Skolens sundhedspolitik kan findes på
hjemmesiden.
Skolevejen m.m.
1. Eleverne skal selvfølgelig vise god opførsel på skolevejen.
2. Eleverne må ikke forlade skolens område med mindre særlig tilladelse foreligger.
3. I tilfælde af ændringer i elevernes
timeplan kan elever fra og med 4. klasse
sendes hjem uden at hjemmet underrettes først.
Trafikalt
På Billesborgvej har vi fået en cykelsti,
så eleverne sikkert kan gå hen til
”grisen”, der kører med ½ times interval.
Bustiderne for bus 254 kan ses på
www.dinoffentligetransport.dk. Bus 254
kører mellem Køge St. og Hårlev St. og
stopper ved Billesborgskolen på vejen.
Om morgenen er det muligt at tage en
særbus kl. 8.14 fra Køge station, som
kører eleverne direkte ud til skolen.
Biler til og fra Billesborg skal køre ad
Knapmagervej. Vi har en rundkørsel for
at kunne afvikle trafikken bedst muligt.
Sørg for ikke at holde foran portåbningen, når I sætter jeres børn af, men træk
videre rundt ved et hurtigt ”kys og farvel”
eller hen på parkeringspladserne, hvis
afsætningstiden trækker ud.

Ødelæggelse af inventar m.m.
Den eller de pågældende elever, som har
forårsaget ødelæggelse af skolens inventar, ruder m.m., får en regning på skadens
udbedring. Evt. kan forældrenes forsikring
gå ind og dække.
Årsinformation på nettet
Årsinformationen ligger på skolens hjemmeside - www.billesborgskolen.dk under
Fakta/Foldere/Årsinformation. På hjemmesiden kan du også finde billeder fra skolens
mange aktiviteter og følge med i de daglige
informationer. Vi lægger også billeder ind
på vores facebook profil, så bliv gerne ven
med os og se med.

Årsinformation
BILLESBORGSKOLEN

Billesborgvej 59A - 4600 Køge
Tlf. 5663 0780
E-mail: billesborgskolen@billesborgskolen.dk
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