Årshjulet 2017 - 2018

- en intern “forbruger-guide” for skoleaktiviteter på Nordskovens Friskole.
Denne guide er generel og vejledende. Der vil være afvigelse fra år til år.
Navn på arrangement
Tidspunkt på året
Nærmere uddybning
Første skoledag

15. august 2017

Skolestart kl. 9.00 - 11.00. Dato efter gældende ferieplan.
Forældre er velkomne til første skoledag. Bestyrelsen arrangerer morgenbrød og kaffe på første skoledag. Husk tilmelding af
hensyn til indkøb.
Flaget hejses af to elever, morgensang
Der spises morgenmad i gården, eleverne går derefter med deres klassevoksne i klasserne mens forældrene rydder op og
vasker op. Under morgenmaden synges for fødselsdagselever fra 1. august og frem.
Bogholder deler girokort ud, der tilmeldes for mælkeordning (300kr indbetales på skolens konto)

Skoleudflugt

Først i september
2. september 2017

Skolefoto

12. september 2017

Naturfagsuge

Uge 38

Høstfest

8. september 2017

FFF og forældremøde
Tour de Nordskov
(Skolernes Motionsdag)

Skoleudflugten er en skolelørdag for skolens elever kl. 9.00 – 15.00. Den er obligatorisk, og der er derfor mødepligt for eleverne.
Samtidig arrangerer bestyrelsen der arbejdslørdag for forældrene.
Der startes med fælles morgenmad inden afgang.
Hvert andet år fotograferes alle elever.
En fredag i september afholdes høstfest i skoletiden. Elever møder festklædte medbringende en buket blomster.
Der laves mad, dækkes bord og pyntes op efter plan og afrydning/opvask ligeså.
Alle klasser afholder forældremøde og/eller FFF. Se kalender for datoer.

Sidste fredag før efterårsferien

Hele skolen deltager i Tour de Nordskov. Skoledagen er den dag 8.00 – 12.30.

Fredag d. 13. oktober

Eleverne får sponsorsedler med hjem forud for løbet.
Diplomer og opråb af alle deltagere. Den der har kørt længst får førertrøjen.
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Skolens fødselsdag

1. november

Skolens fødselsdag fejres i skoletiden for skolens elever.
Der synges morgensang ved flagstangen. Ingen gaver medmindre det er en rund fødselsdag.
Derefter almindelig skoledag.

Skole-hjem samtaler

Okt. – nov.

De enkelte klasser afholder skole-hjem samtaler. Forud for samtalerne er eleverne blevet testet i dansk og matematik (ST,
MAT og nationale tests.) Der udarbejdes pædagogisk plan for hver elev

Forkælelsesdag

Fredag i november

Hele skolen tager på udflugt kl. 8.00 – 14.00.
Der er en mindre egenbetaling til dagen.

Jul på Nordskovens Friskole

December

December igennem har vi besøg af vores husnisse Julius. Det foregår til morgensang, hvor Julius har en lille historie.
En forælder sørger for adventskrans.

Lucia i Gestelev Kirke

Torsdag d. 14. december

Hele skolen går lucia i Gestelev Kirke en torsdag eftermiddag kl. 16 – 17
Forældre, søskende og bedsteforældre er meget velkomne.

Juleafslutning

Sidste skoledag før juleferien if.
gældende ferieplan
20. december 2017

Juleafslutningen er fra 8.00 – 12.30: hygge med fortællinger, julesange og dans om juletræ.

Hellig tre Konger

6. januar
(2018 fejres det fredag d. 5. januar)

Hellig tre konger synliggøres med en fortælling til morgensang, og der tændes lys i det 3-armede hellig tre kongers lys.

Skolefest for X og Z

12. januar

Kl. 13 – 15. Skolefest med spisning, hygge/lege og dans. Festen arrangeres i skoletiden.
Forældrene henter selv. Der er elevbetaling på 50kr

Kyndelmisse

2. februar (fredag)

Kyndelmisse synliggøres med fortælling til morgensang.

Naturfagsuge

Uge 4

Fastelavn

9. februar (fredag før vinterferien)

Fastelavn kl. 8.00 – 12.30. Elever og personale møder udklædte.
Der slås katten af tønden og leges fastelavnslege.

Teaterakademi

Uge 45 – 3 eller 5 – 15

X og Z har drama-akademi uge 45 – 3
L, M, N har teater-akademi uge 5 – 15
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Påskefest

Fredag d. 23. marts 2018

Elever møder festklædte, og vi har påskefrokost i skoletiden.

Billedkunstens dage

To dage (torsdag + fredag) efter påske

To fordybelsesdage i billedkunstens tegn. Der arbejdes proces og produktorienteret mod en fernisering.
Der laves intern fernisering fredag.

Skole-hjem samtaler

April – maj

De enkelte klasser afholder skole-hjem samtaler.

Hold naturen ren

April

Der samles affald ind og arbejdes med tilhørende undervisningsmateriale.

Lejrskoler

Uge 20

Alle klasser kommer på lejrskole, se kalender for datoer.
Der er egenbetaling på lejrskolen. Der sendes brev ud i god tid med praktiske oplysninger og pris.

Naturfagsuge

Uge 23

Rengøring

Dagen før sidste skoledag

Klasserne rydder op og gør eget lokale og garderobe rent. HUSK at medbringe klud og spand.

Sidste skoledag

Torsdag d. 28. juni 2018

Skoledagen varer fra 8.00 – 12.30.
Program:
Morgensang
Morgenmad i klasserne
Rundboldkamp: elever mod voksne
11.15 – 12.30: Forældre til afgangselever er velkomne. Tilsynsførende inviteres. Let snack i salen .

