
Dagsorden 6. november 2019 
• Velkomst og præsentation 

 

• Ådalens Skole - koret 

 

• Ådalens Skole  

 

- I et udskolingsperspektiv 

- i et forælderperspektiv 

• Skak 

• http://www.skoletube.dk/video/4279347/46890e950c74a5c85f7a 

• http://www.skoletube.dk/video/4279461/735ee5fc836bcfc036d5 

 

• BH. kl. og klassepædagog fortæller lidt om skolen 

• SFO 

• Motorisk screening og træning 

 

• Ådalens Skole og politiske mål 

 

 Tak for i aften 

http://www.skoletube.dk/video/4279347/46890e950c74a5c85f7a
http://www.skoletube.dk/video/4279347/46890e950c74a5c85f7a
http://www.skoletube.dk/video/4279461/735ee5fc836bcfc036d5
http://www.skoletube.dk/video/4279461/735ee5fc836bcfc036d5


Overgang fra børnehave til skole 
 

•   Besøgsdage i børnehaverne  

 

•   Besøgsdage i SFO 

 

•   Brobygningsskema fra bh. 

 

•   Overleveringssamtale ved særligt behov  

 

• Samarbejde  ind i bh. Klassen gennem hverdagen 

 

 

 

 

 



Mini – SFO modellen 

• Jette  

• Ulla  

• Tine 

• Ida 

• Jeppe 

• Conni 



Fremskudt klassesamarbejde 

Camilla bh. kl. Leder 

Karina bh. kl. Leder 

Mette C bh. kl. Leder 

Jeanette LKT hvor der er behov i 0. 
kl. 

• Farve grupper 



Lukke-uger og behovspasning  

Vinterferien uge 7 
Dagene op til påske ? 
Fredag i Kr. Himmelfartferien 
Uge 28- 29 - 30 -31 i sommerferien 
Efterårsferien uge 42 
Dagene mellem jul og nytår 
 
 
 



SFO Moduler 
 
•Mini SFO hele dagen 1.maj til 30. juni 2019 børnehavetakst og  
 normering 
 
•Halvdags skoletiden til 17.00 – fredag 16.30 
 
•Heldags 6.30 – 17.00 fredag 16.30 
 

 
 
 
 
 
Det er vigtigt at I tilmelder jeres barn både til mini – SFO og det modul i har brug 
for efter 1. juli.2019 

Hvis jeres barn møder før kl. 7.50 kræver det heldags modul   



Ådalens Skole 

• Fællesskab 

• Bevægelse 

• Faglighed 

 

 

 

Folkeskolen kan noget særligt!!! 



Formål 

• Kapitel 1 
• Folkeskolens formål 
• § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne 

kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og 
giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og 
historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres 
forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte 
elevs alsidige udvikling. 

• Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for 
oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og 
fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og 
handle. 

• Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, 
rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke 
skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 
 



Mål 

Nationale mål, Resultatmål og Fælles Mål  
  
Tre nationale mål 
• 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan  
• 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige 

resultater  
• 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for 

professionel viden og praksis  
  
Fire operative resultatmål  
• 1. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test  
• 2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år  
• 3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og 

matematik skal reduceres år for år  
• 4. Elevernes trivsel skal øges  
  



Frederikssund mål  

• Børn & Ungepolitik: 

 ’Alle børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og 
kulturelt, så deres potentiale udnyttes bedst muligt’ 

• Forældretilfredsheden skal stige 

• Vi skal alle forbedre os, uanset udgangspunkt 



Ådalens Skole 

 

• 1000 elever 

• 300 i SFO 

• Specialklasserække 

• Videnscenter 

 



To-delt skole 

0. årgang A B C VIC 

1. årgang A B C 

2. årgang A B C D 

3. Årgang A B C D 

4. Årgang A B C D 

5. Årgang A B C D 

6. årgang E I U M 

7. Årgang B I L M M 

8. Årgang E I L M 

9. årgang E I L M B 

Spec. kl. 



Morten Flotin Jensen 

Skoleleder 

Maria Trampedach 

Pædagogisk leder 

6.-9. klasse 

Anne Helweg-
Bonnesen 

Pædagogisk leder  

SFO og 0. klasse 

Joan Bruus Varming 

Pædagogisk leder 

Videncentret og spc.  

Inger Bendtsen 

Administrativ leder 

Mads Wolff 

Pædagogisk leder 

1.-3. klasse 

Hanne Rask 

Pædagogisk leder 

4.-5. klasse 

Skolebestyrelse 

Organisation - ledelse 



Fysiske rammer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•Skolebygningernes areal   10.901 m2  

•Udendørsarealer       57.639 m2 



God undervisning 

Relations-
kompetence 

Faglighed 

Metodevariation 
og 

læringsstrategier 

Klasserumsledelse 



Pædagogisk-faglig organisering 

Huse: årgangsteam –klasseteam – klasselærer - klassepædagog 

Læringsvejledere: dansk, matematik, IT, LKT og bevægelse 

Supplerende undervisning 

Fagligledelse og eksterne samarbejdspartnere (PPR, motorik, 
forebyggelseskonsulenter m.v.) 



Det gode skole-hjem samarbejde 



Udviklingsarbejde 
Praksisudvikling og relationskompetence 

Professionelle læringsfællesskaber  

Læsning i fagene/ faglig læsning 

Trivsel og bevægelse 

Anvendelse af data 

 



Ådalens Skoles traditioner – 
årgange og fælles 

Navnedag 

GET MOVING uge 

Jule klippe-klistre dag/ julemarkedsdag 

Tema uge 

Årgangsfester (fx Halloween, Gallafest) 

Markedsdag i SFO 

Lucia optog 

 



Ådalens Skoles traditioner – 
årgange og fælles 

Skoleskak 

Hytteture 

Kloge hænder 

Sandhedens tjeneste 

Følg os på Facebook 

 

 

 



Status for Ådalen 

Trivsel og forældretilfredshed 

Frederikssund Ådalens 
Skole 
2017-2018 
 

Frederikssund Ådalens 
Skole 
2017-2018 
 

0.-3. Klasse 90,5 94 73 70 

4.-6. klasse 74 75 67 71 

7.-8. klasse 73 75 67 73 



Sundhed & bevægelse 

•Kantine 

•Idræt og svømning på 3. og 4.klassetrin 

•Bevægelsestimer og flere idrætstimer 

•Benytte de gode/ideelle udearealer året rundt 

•Bålplads/overnatningsplads 

•Lejrskoler/hytteture  

•Linjer fra 6. klasse med  

 relationer til vores profil  
 



Buffet i kantinen  



Ådalens Skoles vision 
Det er vores vision, at de unge mennesker  

 forlader skolen som livsduelige og ansvarlige mennesker, 
 med lyst til at lære og være - med mod på livet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Indskrivning 2020-2021 

 
 

Uge 44 – uge 49  Digital indskrivning via kommunens hjemmeside vha. Nem – ID 

Der gives løbende besked angående skoleudsættelse 

Uge 6 ca. : Svar til forældre, der har søgt anden skole end distriktsskolen 

17.03 Forældremøde omkring mini- SFO kl. 17.00 – 19.30 i kantinen 

21. og 22. april 9.45 – 12.00 Besøgsdage med bh. i SFO  

1.05 Mini – SFO starter kl. 9.00 

11.08 Skolestart 9.00 

12.08 Almindelig skoledag  

 Fælles forældremøde for alle 0. klasser dato kommer.. 

 



Tør I tage springet – jeres  barn tør 



Vi ved, at jeres børn kan 
 
og  
 
vi ved, hvad vi gør 
 


