Velkommen
I sidder nu med Herstedlund skoles velkomstfolder.
Det er vores håb, at I med denne folder vil få svar på
nogle af de spørgsmål, som melder sig i dagligdagen
på skolen.
I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte skolens
kontor eller personale, hvis der er yderligere
spørgsmål.

Herstedlund skole
Nyvej 11
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 71 50

SFO Herstedlund skole:
Telefon:
0. årg.: 20528554
1. årg.: 20528556
2. årg.: 20528557
3. årg.: 20528555

Skolens hjemmeside:
www.herstedlundskole.dk
Følg med i skolens dagligdag på hjemmesiden

Om Herstedlund skole
Herstedlund skole er en nystartet skole pr. 1. august
2011. Vi er en 3-4-sporet skole med ca. 650 elever og
62 lærere, 15 pædagoger samt 2 skolesekretærer,
teknisk serviceleder og teknisk servicemedarbejder.
Tilknyttet skolen er SFO Herstedlund skole.
Fysisk er skolen er opdelt i tre områder et
indskolingsområde, et mellemtrinsområde og et
udskolingsområde. Hvert område består af
klasselokaler samt fællesrum/fællesområder, og
fungerer således som en mindre og overskuelig enhed
for den enkelte elev.
På Herstedlund Skole ønsker alle ansatte at gøre en
positiv forskel i forhold til elever og forældre. Derfor
arbejder vi på at skabe et godt og trygt miljø for
eleverne med fokus på faglighed og trivsel. Vi sætter
et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde med
forældrene højt, ligesom vi i samarbejde med de
øvrige faggrupper søger at skabe de bedste
betingelser for elevernes udbytte af både undervisning
og fælleskab.

Herstedlund skole tilbyder blandt
andet:
•
•
•
•
•
•
•

Sen klassedannelse på 0. årgang
Familieklasser
Lektie café, skole/hjem vejleder
Legepatruljer/sjovt frikvarter
Skolens socialrådgiver
Udskolingslinjer
Forældrebank

Læs om disse og andre indsatsområder på skolens
hjemmeside.

Hvilke forventninger har skolen til jer
forældre

SFO’en. I vil få udleveret en kode til Forældreintra, så I
fra start af kan følge med.
Skolen forventer, at eleven møder frisk og veludhvilet
op, og at de er klar til at modtage undervisning i
klassen kl. 8.10
Lærerne er i klasserne fra 8.05, hvor de vil tage imod
eleverne og sørge for, at de er klar til undervisning kl.
8.10.
Skolen forventer, at du som forældre bakker op
omkring barnets skolehverdag. Det vil sige sørge for,
at børnene er forberedt og har lavet deres lektier, så
de kan deltage aktivt i undervisningen og dermed få
størst udbytte af den daglige undervisning.
Endvidere forventer skolen, at I forældre bakker op
om, og deltager i, jeres barns øvrige skoleliv. Det vil
sige, at man deltager aktivt i bl.a. forældremøder,
arrangementer, traditioner, trivselsgrupper og på alle
måder bidrager til, at Herstedlund skole bliver et godt
sted at være og lære.

Hvad kan I forældre forvente jer af
skolen

Når ens barn starter på skolen bevæger man sig ind i
en helt ny verden både som barn og forældre. Det
gælder både når man er helt ny skolestarter, men også
hvis man er tilflytter senere i skoleforløbet.
Når man har sit barn på Herstedlund skole er dialog og
information vigtigt i forhold til at skabe en god og
udbytterig skolehverdag. Her er bl.a. skolens
hjemmeside et vigtigt redskab i samarbejdet og
kommunikationen mellem skole og hjem. Skolen
forventer derfor, at I som forældre holder jer
orienteret om jeres barns skolehverdag via
Forældreintra. Alle ændringer samt beskeder fra jeres
barns lærere og pædagoger vil blive lagt ud, så I har
mulighed for at følge med i hverdagen på skolen og i

Skolen bestræber sig på at gå på to ben – med fokus
på børnenes læring og på deres trivsel gennem sociale
fællesskaber. Vi anerkender børnenes forskelligheder
og ønsker at møde dem, der hvor de er.
Vi tilstræber et højt gensidigt informationsniveau.
Derfor har vi lavet særlige principper for
kommunikation. De kan læses på skolens hjemmeside.
I forlængelse af dette, har vi udarbejdet en
handleplan, som konkret fortæller, hvad I kan forvente
af informationer om jeres barns skolehverdag, faglige
standpunkt, arrangementer mv. Handleplanen kan
også findes hjemmesiden.

Praktiske oplysninger
Ringetider:
Skolen starter kl. 8.10 – se i øvrigt ringetider på
skolens hjemmeside i forhold til den enkelte klasses
skema.
Kantinen:
På Herstedlund skole har vi en kantine, som er åben
alle dage undtagen onsdag. Her kan man købe både
varm og kold mad til meget rimelige priser. Kantinens
mad er 95% økologisk.

Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen består af 7 forældre, valgt af og
blandt skolens forældre. Forældrerepræsentanterne
er valgt for en 4-årig periode.
Skolebestyrelsen består endvidere af 2
medarbejderrepræsentanter, samt repræsentanter fra
elevrådet og skolens ledelse.
Der er i øvrigt tradition for, at suppleanterne deltager i
møderne. Du kan læse mere om skolebestyrelsens
arbejde på skolens hjemmeside.

Ugenyt:
Udkommer hver fredag på Forældreintra, hvor I kan
følge med i stort og småt fra skole og SFO.

Ordensregler
På Herstedlund skole vægter vi elevernes faglighed og
trivsel højt - ingen læring uden trivsel og ingen trivsel
uden læring. Læring og trivsel er hinandens
forudsætninger. Derfor har vi på skolen udarbejdet
nogle ordensregler, så vores elever får de bedste
forudsætninger for at opnå det optimale udbytte af
undervisningen.
Der henvises til skolens hjemmeside, hvor man kan
finde ordensreglerne.

Kontaktforældre
På skoleårets første forældremøde vælges et antal
kontaktforældre – normalt minimum 2, men meget
gerne flere. Kontaktforældrenes funktion er
mangeartet – bindeled mellem klassens lærere og
forældre, bindeled til skolebestyrelsen, tovholdere ved
sociale arrangementer for klassen etc.

Elevrådet
Skolen har tre elevråd.
Et for indskolingen, et for mellemtrinnet og et for
udskolingen. De tre elevråd fungerer på forskellig vis
både i forhold til arbejdsopgaver og måder at holde
møder på. Udskolingens elevråd har sin egen
forretningsorden og bestyrelse.
Både mellemtrinnet (skiftende deltagere) og
udskolingen (primært formand og næstformand) har
repræsentanter siddende i skolebestyrelsen.
Repræsentanter fra mellemtrin og udskoling deltager
desuden i det kommunale fælles elevråds samarbejde.

Kontakt
Skolens kontor:
Christina Gedsø Færge og Helle Madsen:
43687131/43687132
Skoleleder og afdelingsleder for indskolingen:
Søren Hald: 43687153
Viceskoleleder og afdelingsleder for udskolingen:
Otto West: 43687154
Afdelingsleder for mellemtrinnet:
Dorte Thygesen: 43687156
SFO leder:
Harald Schmidt: 28924008
Afdelingsleder:
Mette Steen Hoberg: 23829986

Skolens samarbejdspartnere:
Skolens Uddannelses- og ungdomsvejleder:
Claus Johnsen træffes på tlf.24287587
Skolepsykologerne: kan kontaktes via Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning:
Anne Berry tlf. 43686197
Merete Brund Sundwall tlf. 28355093
Skolesocialrådgiver:
Christine Marcher: Mail:
christine.marcher@albertslund.dk
Specialundervisningskonsulenten: kan kontaktes via
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning:
Elin Stenør tlf.: 28355596
Skoletandlægen: kan træffes på tlf.: 43687721
Sundhedsplejerskerne:
Ingrid Askhøj Andersen tlf.43686681
Jane Simonsen tlf. 43686680

