Velkommen
til
Lindehøjskolen

Et liv i læring

På Lindehøjskolen har vi en ambition om, at alle børn bliver så
dygtige som muligt, og derfor har vi fokus på læring, fra man kommer, til
man går.
Læring er, når man udvikler sine færdigheder og kompetencer, og dermed
bliver i stand til at klare flere og flere situationer, udfordringer og opgaver.
Når man eksempelvis kan:
 bruge tallene til at tælle
 bruge bogstaverne til at danne ord med
 indgå i lege på lige fod med andre børn
 løbe skolen rundt og finde tilbage
 mærke sandet mellem tæerne
 mærke varmen fra en andens hånd
 skrælle en gulerod til råkosten
 sige pyt og tage udfordringen med et smil
 se fidusen ved at lære og sætte ord på det
..så har der fundet læring sted.
På Lindehøjskolen er man en del af fællesskabet
 i SFO’en
 i klassen
 i afdelingen
 på skolen
Derfor arbejder vi med samværsformer, konflikthåndtering, den gode tone,
det sunde liv, for det er også en del af børnenes dannelse.
På Lindehøjskolen starter dagen kl. 6.30, hvor SFO’en åbner og de første børn
møder ind.
Når klokken bliver 7.45 går alle ud til hjembasen, hvor der skal
arbejdes med rim & remser, firkanter & cirkler, kameler & kaniner,
kolbøtter & sjippetove, og hvad der ellers stilles af krav til, hvilke færdigheder
og kompetencer børnene har, når skolegangen slutter om mange år.
Alt dette foregår hverken på en gang eller i løbet af de første 4 dage, men
løbende hen over de kommende 10 år. Til gengæld står den på læring, såvel i
skole som i SFO-tid.
I SFO-tiden skal der leges ude & inde, skrælles bananer & æbler til
cafeen, svømmes & skøjtes, klippes & klistres, laves bål & bages snobrød. Der
er i det hele taget meget, der skal opleves.
Dagen slutter klokken 17.00 og kl. 16 om fredagen.

Som forælder har man en vigtig rolle i forhold til sit barns skolegang og
læring. Derfor forventer vi, at I deltager aktivt i de arrangementer og møder,
der afholdes.
Vi ved fra mange års erfaring, at børnenes fokus let kan tage en afstikker,
hvis nedennævnte forhold ikke er på plads. Så kommer tankerne til at dreje
sig om, hvordan man kommer igennem dagen og ikke på det, der skal læres.
Derfor er det vigtigt at I har fokus på at:
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jeres barn får sin nattesøvn (er udhvilet)
jeres barn har fået morgenmad
jeres barn har madpakke med
jeres barns taske er pakket med det, der skal bruges
legetøjet bliver hjemme (specielt det umistelige)
gå eller cykle til skole
…

Kontakt
Lindehøjskolen
Borgerdiget 105
2730 Herlev
Tlf.: 44525555
Mail:
lindehoejskolen@herlev.dk

Vi tager skolen alvorligt det forventer vi også, at I gør.

