Info til forældre

NYSTED SKOLE

Revideret i december 2017

Telefonliste - Nysted Skole

Skolens kontor
SFO
e-mail
hjemmeside

5473 2900
5473 2939
nysted.skole@nystedskole.dk
www.nystedskole.dk

UU vejleder Annika Grandby Jensen

25181663

PPC, Steen Vinding Poulsen

54732534

Guldborgsund Tandpleje

53732560

Nymand busser

54851598

Rute 1, Claus
Rute 2, Lone
Rute 3, Anker
Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.
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5473 1000

Kontakt til skolens personale:
Den primære dialog foregår via skole/forældreintra. Såfremt man har behov for telefonisk
kontakt, kan man skrive og bede om at blive ringet op. Ved akut behov for kontakt henvises
til skolens kontor.
Bemærk at enkelte ansatte i forbindelse med ekskursioner og lejrskoler har udleveret deres
privatnummer. Dette må kun bruges i de sammenhænge og ikke til beskeder og opkald i
hverdagen – her bedes man bruge intra.

Skolebestyrelsen

Forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen:
Helle L. Ringsing
Ole K. Larsen
Pernille Hansen
Christian Madsen
Lars G. Jørgensen
Kristina K. Pedersen
Dorte K. Larsen

54865127
71203424
54864232
54871009
54870408
54876747
26551410

Herudover deltager i bestyrelsens møder:
Brian Brodersen
Malene Kolbo Hansen
Inge-Lise Vedby Jensen
Leif Nielsson
Christina Rasmussen
2 elevrepræsentanter
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Skoleleder
Viceskoleleder
SFO-leder
medarbejderrepræsentant
medarbejderrepræsentant

Kontakt til forældregruppen:


Hver årgang har en primær kontakt blandt de forældrevalgte, som bl.a. deltager
på det første forældremøde.



Løbende information bringes på hjemmesiden.



Et årligt dialogmøde med trivselsrådsforældrene i efteråret.

Mødetider:
Alle elever møder kl. 08:00
Sluttidspunkter i 0.-3. klasse – man. og fre. kl. 13.15- tirs., ons og tors. kl. 14.00.
Sluttidspunkter i 4.-.6 klasse – man. og fre. kl. 13.15- tirs., ons og tors. kl. 15.00.
Sluttidspunkter i 7.-9. klasse - man. og fre. kl. 14.15- tirs., ons og tors. kl. 15.00.

Sneregler på skolen

Ved snevejr etablerer de forskellige team ekstra tilsyn udenfor – ved megen sne forsøger alle
at komme ud. Dette er særligt vigtigt ved nysne.
Der må kastes med sne følgende steder:
0. - 2. årgang: Den indhegnede boldgård
3. – 5. årgang: På den anden side af grusvejen overfor Salen.
6. – 9. årgang: Græsfodboldbanerne
På resten af udendørsarealerne må man gerne lege med sne, men ikke kaste eller ”overfalde”
andre med sne.
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Nysted Skoles værdier:
Respekt
Respekt indgår i skolens værdigrundlag fordi der, i skolen, skal være plads til hinandens
forskelligheder, og for at sikre et godt læringsmiljø i et trygt socialt fællesskab

Glæde
Glæde indgår i skolens værdigrundlag fordi glæden giver styrken til at værdsætte det man
beskæftiger sig med.

Åbenhed
Åbenhed indgår i skolens værdigrundlag fordi åbenhed giver styrken til at dele holdninger,
følelser og oplevelser med dem man omgås.

Ansvarlighed
Ansvarlighed indgår i skolens værdigrundlag, fordi det fremmer fællesskabet, samarbejde,
handlekraft og engagement.

Tryghed
Tryghed indgår i skolens værdigrundlag, fordi det er et grundliggende behov for at kunne
udvikle sig.

Læs mere om værdiregelsættet og skolens øvrige principper på hjemmesiden.
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Skolebuskørsel

1. Kørselsberettigede elever får udleveret et nyt buskort efter sommerferien. Der udstedes
kun nyt hvis afstandskriterierne ændres dvs. til kommende 4. eller 7. klasser. Ansøgning
om fornyelse lægges på Intra i maj måned.
2. Til elever, der ikke er kørselsberettigede, kan der købes skolekort til rute 730 hos Movia,
Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby tlf. 36 13 14 00.
3. Der kan muligvis i meget begrænset omfang sælges pladser i de ordinære skolebusser.
Antallet af pladser varierer fra år til år. Det er vognmanden, som afgør om der er ledige
pladser.
4. Regler for tildeling af gratis buskort:
a) Elever, 0. - 3. klasse, der har længere skolevej end 2,5 km.
b) Elever, 4. - 6. kl., der har længere skolevej end 6,0 km.
c) Elever, 7. - 9. kl., der har længere skolevej end 7,0 km.
Herudover kan der udstedes gratis buskort, hvis man skal færdes på vej eller i vejkryds, som
er defineret som farlig skolevej. I Nysted Skoles distrikt er nedenstående defineret som farlig
skolevej:
1.
2.
3.
4.
5.

Krydset Kettingevej / Ålholmvej
Trafiksikker fra 7. klasse og opad.
Krydset Fuglsangvej / Rågelundevej
Trafiksikker fra 7. klasse og opad.
Krydset Fuglsangvej / Grønnegadevej
Trafiksikker fra 7. klasse og opad.
Krydset Sakskøbingvej / Kettingevej
Trafiksikker fra 4. klasse og opad.
Strækningen Sakskøbingvej fra Herritslev til Nysted
Trafiksikker fra 7. klasse og opad.

Hvis bussen er forsinket:
Det kan ske, at eftermiddags busserne er forsinkede, da de bliver brugt til andre formål midt
på dagen. Så snart vognmanden informerer skolen om at en bus er forsinket, offentlig gøres
dette på skolens hjemmeside. Afhængig af forsinkelsen bliver eleverne bedt om at ringe
hjem. De elever, som ikke selv har en telefon, ringer fra kontoret.
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I tilfælde af snevejr - så busserne ikke kører
Skolelederen skriver på skolens hjemmeside, hvis busserne ikke kører.
Informationer vedr. skolebuskørsel kan også høres på Radio Sydhavsøerne og P4´s
Regionalradioen.
Skolen er altid åben. Der vil være undervisning og ”pasning” i SFO. Skolearbejde meddeles
over Skoleintra, så de elever, der ikke når frem, kan arbejde hjemmefra. Det kan være efter
en kendt ugeplan eller plan for dagen, som klassens lærere udarbejder samme morgen.
Hvis busserne meddeler, at de kører sidste tur pga. vejret, bistås børnene i, at der bliver
ringet til forældre med børn fra 0. – 5. klassetrin, som bruger busserne. På den måde kan de
så få besked på, om de skal tage bussen, eller om de bliver hentet på skolen. De børn, som
har mobiltelefon, bruger denne. Elever fra 6. – 9. årgang tager selv kontakt til hjemmet, eller
har på forhånd aftalt, hvad de skal gøre.

Parkering:
Særligt om morgenen er der meget pres på skolens parkeringspladser. Derfor anbefaler vi at
man bruger skolens ”kys og kør” område til venstre for bussernes parkeringsplads. Dette er
dog KUN til hurtig afsætning/ afhentning, da området kun er et standse område. Vi beder
samtidig om, at man respekterer den fuldoptrukne linje, så vi kan holde busserne adskilt fra
den øvrige trafik.

Afdelinger
Skolen er inddelt i tre afdelinger således:
0. – 5. kl.
6. – 9. kl.
Resursecenter, Lille S og Basen hold 1 og 2

7

Team 1
Team 2
Team 3

Madpakker

Skolens bod tilbyder kun et alternativ til madpakken, det er derfor vigtigt, at eleverne har en sådan med. I 0.5. klasse er der opstillet køleskabe i samtlige klasselokaler. I 6.-9. er der opstillet et køleskab til fælles
afbenyttelse. Herudover er der opstillet vandautomater forskellige steder på skolen, så alle elever har adgang
til friskt koldt vand.
Skolens idræt

Skolen har meget gode idrætsfaciliteter så som gymnastiksal, hal, boldbaner og
atletikstadion, alt sammen i umiddelbar nærhed af skolen.
Fritagelse for idræt og bad gives kun efter skriftlig begrundet anmodning fra hjemmet.
Ved fritagelse i mere end en uge, kan skolen forlange lægeattest, i givet fald, betales
denne af skolen
Omklædning og bad er en del af dansk idrætstradition, som bør accepteres og indgå
som en naturlig og integreret del af idrætsundervisningen.

Skolebiblioteket
Her kan I låne materialer til jeres skolearbejde. Skal I skrive en stil, holde foredrag eller være
med i et gruppearbejde, så spørg på skolebiblioteket.
I kan også låne bøger til at tage med hjem i en måned.
Skolebiblioteket er åbent i skoletiden.

Skolelæge
Der er ingen skolelæge i Guldborgsund Kommune, så ved behov for lægehjælp, henvises til
familiens egen læge.
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Sundhedsplejerske
Jeg hedder Lene Sembach og er sundhedsplejerske på Nysted skole.
På skolen laver jeg screeningsundersøgelser (højde, vægt, syn og hørelse) og tilbyder
eleverne en sundhedsorienterende samtale efter følgende plan: (ændringer vil kunne
forekomme).
(Et spørgeskema bliver udleveret i forvejen, og medbringes i udfyldt stand, da det danner
baggrund for den snak vi skal have.)
I Børnehaveklassen laver jeg ”indskolingsundersøgelse”. Ved denne undersøgelse bliver alle
elever målt, vejet samt får kontrolleret deres syn og hørelse. Derudover snakker vi om,
hvordan det går, og hvordan det er gået indtil nu. Det er vigtigt, at en af forældrene har
mulighed for at deltage, så de kan støtte deres barn ved deres nærvær og i samtalen.
Inden undersøgelsen er jeg med i en idrætstime sammen med klassens lærere, hvor jeg
observerer de enkeltes børns motorik.
I 1. klasse laver jeg i samarbejde med klasselæreren ”sundhedscirkus”. Sundhedscirkus er
en ny og anderledes måde at tænke skolesundhedspleje på. Over to dage inddrages børnene
aktivt, bl.a. igennem leg, i forskellige emner som relaterer sig til sundhed. Emnerne kan f.eks.
være: venskaber, hygiejne/håndvask, bevægelse, måltider, afslapning og søvn. Udover de
mange spændende sundhedspædagogiske aktiviteter vil alle børnene blive målt og vejet (ved
behov laves synsprøve - som opfølgning efter undersøgelsen i børnehaveklassen).
I 4. klasse bliver eleverne målt og vejet og får deres syn kontrolleret, (evt. høreprøve)
Desuden tilbydes eleverne en sundhedsorienterende samtale, hvor vi bl.a. taler om trivsel,
skole, fritid, kostvaner, motion, sundhed, pubertet mm.
I 5. klasse tilbyder jeg i samarbejde med klasselæreren pubertetsundervisning. Der er bl.a.
oplæg til gruppearbejde, hvor eleverne selv skal arbejde med emner som: krop og pubertet,
trivsel, følelser og forelskelse, kropssprog, sprog og grænser.
I 7. klasse bliver eleverne målt og vejet og får deres syn kontrolleret, (evt. høreprøve).
Desuden tilbydes eleverne en sundhedsorienterende samtale, hvor vi bl.a. taler om trivsel,
skole, kammerater, fritid, kost, motion, sundhed, pubertet, søvn, rygning, alkohol mm.
I 8. kl. – sidst på skoleåret tilbydes der Sundhedseksperimentariet. I
Sundhedseksperimentariet kan eleverne gå på opdagelse i små ”boder”, som handler om krop
og velvære, tanker og følelser, sundhed, livsstil og helbred. Der vil ved samme lejlighed
tilbydes information om prævention.
I 9. klasse (i nogle tilfælde bliver det i 8. kl. lige inden sommerferien) laver jeg
”udskolingsundersøgelse” på alle elever. Ved denne undersøgelse bliver eleverne målt, vejet
samt får kontrolleret deres syn, hørelse og deres farvesyn. Desuden tilbydes eleverne en
sundhedsorienterende samtale, hvor vi bl.a. taler om trivsel, skole, fritid, kost, motion,
sundhed, pubertetsudvikling, søvn, rygning, alkohol, fremtidsplaner, mm.
Elever, lærerne og forældre kan altid rette henvendelse til mig efter behov.
Jeg er som regel på skolen i sundhedsplejerske-lokalet tirsdag og torsdag.
Jeg træffes på tlf. 2518 0050. Så har du spørgsmål vedr. dig selv som skoleelev, eller dit
barn eller børn er du / I altid velkomne til at kontakte mig.
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Skoletandlæge
Klasserne (med læreren) vil blive transporteret til klinikken i Nykøbing og undersøgt på én
gang. Det er forældrenes ansvar at bringe barnet ved yderligere besøg på klinikken.
Skolen vil blive orienteret i god tid inden klasseundersøgelserne.
Guldborgsund Tandpleje
Nørregade 21 B
4800 Nykøbing F.
tlf. 5473 2560

Hvis man kommer til skade i skoletiden:
Guldborgsund Kommune har ikke længere en dækkende børneulykkesforsikring.
Det er forældrenes eget ansvar at tegne en dækkende forsikring.
Sygdom, ferie eller fri
Der skrives til den enkelte faglærer via Intra ved fri i enkelte timer.
Ved øvrigt fravær herunder sygdom gives besked til klasselærer via Intra.
Elever må ikke forlade skolens område uden tilladelse fra en lærer.

Rygning og indtagelse af alkohol på skolens område samt på ture er ikke tilladt.
Mobiltelefoner
Mobiltelefonen skal være slukket i undervisningssammenhænge (og mellemtimer) med
mindre at den indgår som et arbejdsredskab i undervisningen.
På lejrskoler og hytteture fastlægges brug af mobiltelefoner af lærerteamet.
Der må KUN tages billeder og optages film, når det indgår i sammenhænge, der er godkendt
af en voksen.
Hvis mobiltelefonen bliver misbrugt bliver den inddraget
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Materialer, værdigenstande m.m.
Bøger og andet skolemateriel, som eleverne får udleveret af skolen, skal behandles med
omhu.
Bøgerne forsynes med omslag og navn. Ødelagte og bortkomne ting kan kræves erstattet.
Det skal understreges, at skolen ikke kan påtage sig ansvaret for medbragte penge,
værdigenstande og andre personlige ejendele.
Elever i 6.-9. klasse, kan få stillet skabsplads til rådighed til opbevaring af værdigenstande
samt opbevaring/opladning af bærbar PC/Tablet, mobiltelefon. Man skal selv medbringe
hængelås.

Glemte ting
HUSK, at skolens kontor har en kasse med glemte ting. Disse afleveres hvert halve år til
politiet, såfremt de ikke bliver afhentet.

Skade på skolens ting
Hvis en elev uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger eller inventar, er
eleven personlig ansvarlig og skal betale skaden.
Hvis hjemmet har en familieforsikring, er eleven dækket af denne, hvis skaden er uagtsom.
De fleste forsikringsselskaber dækker dog også forsætlige skade, når skadevolderen er under
14 år.
Trivsel
Til hver årgang hører et trivselsråd, så vælges blandt forældrene på forældremødet.
Trivselsrådets opgave er i samarbejde med lærerne at gennemføre aktiviteter, der fremmer
trivslen og sammenholdet både blandt eleverne og forældrene.
Det kunne fx også være at tage kontakt til forældre til nye elever i klasserne, så de også
følger sig velkomne.
Trivselsrådet har mulighed for at låne lokaler på skolen, til aktiviteterne. Lokalerne kan
bookes ved henvendelse til Hanne Petersen på kontoret eller til Teknisk serviceleder, Jesper
Brylle.
Trivselsrådet administrerer årgangs ”klassekasse” på vegne af såvel forældre som ansatte.
Derudover er trivselsrådet med til at sikre, at der bliver truffet de fornødne aftaler om
legeaftaler, alkohol til fester osv.
En af de ting der lægges meget mærke til blandt eleverne er, hvem der inviteres med til
fødselsdage. Her er det skolens holdning at man kun må dele invitationer ud i skoletiden,
såfremt man som minimum inviterer alle af samme køn eller hele klassen.
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