forstyrrer samlingen.

mødt op.

HVAD VIL VI MÅLES PÅ?

VALGFAG

At den enkelte elev udvikler sig fagligt
God trivsel og godt undervisningsmiljø i klasserne

Der er valgfag for 8. årgang onsdag eftermiddag, og for
7. årgang om fredagen.
Valgfagene for 7. og 8. årgang er musik, madkundskab,
billedkunst og håndværk og design. Valgfag for 9.
årgang er fredag eftermiddag. Eleverne har mødepligt
til disse timer og vi orienterer ved fravær via mød.nu.

INTROTUR, LEJRSKOLE OG SKOLEREJSER
7.klasse tager hvert år på en introtur med overnatning
i de første uger af skoleåret. Turen er sammen med
deres nye klasse og klasseansvarlige.
8.årgang tager i løbet af skoleåret på lejrskole og på
9.årgang har vi de senere år haft tradition for at tage
på en skolerejse.

FORDYBELSESDAGE
Vi har også i dette skoleår valgt at afholde
fordybelsesdage hver torsdag kl.8.10-15.15. Vi vil på
disse dage forsøge at tage samfundet med ind i skolen
og skolen med ud i samfundet. Dagene afholdes for at
give plads til fordybelse, kreativitet, og innovation på
en måde, som ikke ville kunne opnås ved kortere
forløb. Fordybelsesdagene indeholder dansk,
matematik, idræt, engelsk, kulturdage, naturfagsdage
og klasselærerdage og der vil være flere ture ud af
huset. Timerne er taget fra understøttende
undervisning og fagtimer.

KONTAKTLÆRERE
7A: Brian (BH) og Katrine (KN)
7B: Mette (BA) og Helle (MØ)
7C: Marianne (MS) og Mai-Britt (MB)
8z: Karina (KA) og Lasse (BE)
8q: Marianne (MS) og Ralf (RD)
9A: Maiken (MR) og Lasse (BE)
9B: Mette (BA) og Trine (TJ)
9C: Trine (TN) og Ralf (RD)
I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte både
kontaktlærere og faglærere.

HVEM ER VI?

FORVENTNINGER TIL ELEVERNE
At eleverne møder undervisningsparate i skole:
SÅ HUSK: spis morgenmad, et penalhus fyldt med
skriveredskaber, lineal, trekant, passer og
lommeregner gerne en Texas Ti30 eller noget
tilsvarende.
Mobiltelefoner
Mobiltelefoner afleveres om morgenen og disse
returneres når skoledagen er omme.
At eleverne laver deres lektier og afleveringer
I tilfælde af manglende afleveringer vil I blive
kontaktet via Aula eller på sms.

MØDETID PÅ ØSTERBY
Vi møder hver dag kl. 8.10. Mandag, onsdag og
torsdag: fri kl. 15.15. Tirsdag og fredag: fri kl. 14.20.
På Østerbyskolen har vi teaterringning, hvilket betyder
at der til hver time ringes to gange. 1.gang 2 minutter
før timens start og 2.gang ved timens start.

CHROMEBOOKS
Vi forventer at alle elever har computer med hver dag.
Eleverne vælger selv om de medbringer egen
computer eller låner en chromebook på skolen.

MORGENSAMLING

SYGEMELDING

Hver morgen holder vi morgensamling i festsalen kl.
8.10-8.25. Indholdet er musik, kulturelle indslag,
beskeder mv. Alle har mødepligt, kommer man for
sent skal man møde ind på kontoret, så det ikke

I tilfælde af sygdom/andet fravær vil vi gerne have
besked hurtigst muligt. Gerne på en SMS til
kontaktlæreren inden kl. 8.00. Hvis ikke vi hører fra jer,
vil vi via mød.nu sende en sms om, at eleven ikke er

TELELFONNUMRE PÅ LÆRERE
BH: Brian Hemme: 31205203
BA: Mette Bach: 42744874
HS: Hanne Severinsen: 40247031
MB: Mai-Britt Hansen: 25144792
MØ: Helle Møller: 21743746
TN: Trine Noes: 60133967
KA: Karina Kragh: 27145320

KN: Katrine Nielsen: 26352879
MR: Maiken Roldsgaard: 29649827
MS: Marianne Balsgaard Severinsen: 51885676
BE: Lasse Bekke 26637997
RD: Ralf Jøker Dohn 26790698
TJ: Trine Juhl: 51504680
CG: Charlotte Gabelgaard: 25584427 (Trivselsvejleder)

TRIVSELSVEJLEDERNE
Vi har i udskolingen trivselsvejledere som har et ekstra
øje på elevernes trivsel og adfærd.

Forældremøde 9. årgang d. 25. august kl. 17-19
Forældremøde 8. årgang d. 19. august kl. 17-19
Forældremøde 7. årgang d. 18. august kl. 17-19
Skolerejse for 9. årgang uge 37
Lejrskole for 8. årgang uge 37 (tirs-fre.)
Hyttetur for 7. årgang uge 35

Velkommen i
Udskolingen på
Østerby

Elevplaner for 8. årgang uge 50

KANTINE
Vi har en kantine som hver dag tilbyder sandwich,
juice, minipizzaer og ”dagens ret” til priser mellem 5,og 20,- kr. Betaling foretages ved anvendelse af de
individuelle betalingskort.

Elevplaner for 7. årgang uge 11
Standpunktskarakter for 8.årgang: 30. oktober, 28. maj
Standpunktskarakter for 9.årgang: 30. oktober, 12. februar
og 23. april
7. og 8. årgang projektuge uge 39
9. årgang projektuge uge 10
Samtalecafé for hele overbygningen d. 3. og 4. november

Vigtige datoer og begivenheder
Samtalecafé for 7. og 8. årgang d. 23. og 24. marts
Uddannelsesparathedsvurdering for 8.årgang 1. december
Uddannelsesparathedsvurdering for 9. årgang 30. september
Terminsprøve 9. årgang uge 2
Skolefest 11. februar
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