
 

 

INDSKOLINGEN 

 

PLACERING 

Indskolingen er fysisk placeret i 2 klynger: Myretuen og Kernehuset. 0.kl er altid placeret i Myretuen, mens 

1., 2. og 3. årgang fordeles i de to klynger alt efter hvor mange klasser der er på årgangene. 

Indskolingen deler lokaler med SFO. 

 

FRIKVARTER 

• Der afholdes frikvarter fra 9.30-10.00 og igen 11.30-12.00. Der vil altid 

være opsyn af mindst to gårdvagter (en fra hver klynge). 

• På Houlkærskolen lægger vi vægt på, at børnene skal være ude i frikvartererne. Derfor skal børnene 

have tøj i deres garderobe, der passer til årstiden. 

• Børnene må selvfølgelig ikke gå uden for skolens område i skoletiden. 

• Vi vil opfordre de enkelte forældreråd til at købe nogle bolde og sjippetov til deres klasse. 

 

FRITAGELSE - OG FRAVÆR  

Hvis der ønskes ekstraordinær frihed/ferie, skal klasselæreren kontaktes i god tid inden det planlagte 

fravær. Frihed/ferie inden for 1 dage kan bevilges af klasselærer. Derudover skal fritagelsen godkendes af 

ledelsen. Klasselæreren skal også informeres. 

Klassens lærere noterer dagligt elevernes fravær. Oversigten viser antal sygedage, ekstraordinær frihed og 

ulovligt fravær (ulovligt fravær bliver noteret, hvis der ikke er modtaget kontaktbogsbesked). 

MOBILTELEFONER 

Det er tilladt, på elevens eget ansvar, at have mobiltelefon med i skole. Telefonen skal dog 

være slukket i hele skoletiden og være i tasken. Kontakten mellem skole og hjem i skoletiden 

foregår altid gennem læreren/pædagogen. 

IDRÆT 

I idræt skal børnene have idrætstøj og håndklæde med til hver idrætstime. Fra 

sommerferien frem til efterårsferien og fra påskeferien frem til sommerferien 

foregår idrætstimerne udendørs hvorfor eleverne skal have ekstra løbesko og 

strømper med. Badning: Alle børn bader i 1., 2. og 3. klasse. Det vil sige at eleverne 

skyller sig, men vasker ikke hår etc.  

 

 

 

 



 

 

F/F (faglig fordybelse) 

F/F varetages i indeværende år af henholdsvis klassens lærere samt pædagoger.  

 

BØRN MED SÆRLIGE BEHOV  

Vores pædagogiske arbejde tilrettelægges, så det enkelte barn sikres den bedst mulige 

udvikling og læring i skolen. Det gælder selvfølgelig også for børn med særlige behov. 

Derfor arbejder lærere og pædagoger på Houlkærskolen tæt sammen om at give børnene et godt 

skoletilbud. Indsatsen omkring børn med særlige behov sker altid i tæt samarbejde med forældrene og 

gennem konsultativ bistand fra andre fagprofessionelle med udgangspunkt og fokus på det enkelte barns 

ressourcer og muligheder, så den faglige indsats bliver målrettet og løsningsorienteret. 

 

KOMMUNIKATION  

På Houlkærskolen foregår al kommunikation mellem skole og hjem foregår via Aula. Forældrebreve, 

meddelelser, tilmelding til arrangementer mv. skrives ind på Aula.  

Al kommunikation skal naturligvis foregå i en ordentlig tone.  

 

REGLER OG AFTALER I INDSKOLINGEN    

• Sko tages af og på ved indgangene året rundt. 

• Alle elever er ude i begge frikvarterer. I tilfælde af dårligt vejr vurderer gårdvagten om de må være 

inde og giver besked til de øvrige klasser. 

• Madpakker er i køleskabene. Drikkedunke er i tasken. 

• Mikrobølgeovnen må ikke benyttes af eleverne. 

• Rulleskøjter/løbehjul: foregår på 100 m banen. Løbehjul altid med hjelm og rulleskøjter er med 

hjelm samt håndleds-, albue- og knæbeskyttere. 

Ved skolestart får alle elever af vide hvor man må opholde sig og hvilke regler der gælder inde og ude.  

 

 

I øvrigt henvises til skolens værdiord: 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

➢ Ansvarlighed 

 

➢ Mangfoldighed 

 

➢ Faglighed 

 

➢ Samarbejde   


