“De yngste børn
spejler sig fagligt og
socialt i de ældre”

Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Distriktsskoleleder Hanne Lindegaard
tlf. 72 32 74 10
Daglig HFO-leder Susan Christiansen
tlf. 72 32 74 55
Forælder Ana Høybye Andersen
tlf. 47 74 25 20
Skolens tlf. nr. 72 32 74 00
Skolens e-mailadresse:
hillerodvestskolen@hillerod.dk

Du kan læse mere på skolens hjemmeside
www.hillerodvestskolen.skoleintra.dk

Velkommen
til vores
skole!

Kære
forældre
Vi vil gerne fortælle jer om vores lokale skole Alsønderup
- en del af Hillerød Vest Skolen.

Vores skole
Alsønderup Skole er vores lokale skole. Den ligger midt i
vores dejlige lokalsamfund omgivet af skøn natur og fyldt
med fantastiske børn og voksne. Vi rummer godt 150 børn
fordelt på tre trin, og alle kender hinandens navne. Det
giver både tryghed og nærhed i hverdagen.
Vores børn er fordelt på tre aldersblandede trin og modtager aldersblandet undervisning. Denne undervisningsform
har været en naturlig del af vores hverdag siden 2014.

Vi har opdelt børnene på tre trin
• Lille A:
0. – 2. årgang
• Mellem A: 3. – 4. årgang
• Store A:
5. – 6. årgang
En varieret skoledag
Aldersblandet undervisning giver børnene mulighed for
at lære i deres eget tempo og samtidig følge deres årgang.
Det betyder, at de bliver undervist på det niveau, der
fagligt løfter dem mest. Leg og bevægelse indgår som en
naturlig del af alle fag. Derudover er undervisningen ofte

“Leg og bevægelse
indgår som en
naturlig del af
alle fag”

Når børnene arbejder og leger på de forskellige trin, er det
på tværs af alder, og det har mange fordele:

emnebaseret, og her arbejder børnene med et emne, der
tager udgangspunkt i deres eget niveau.

base midt i naturen i forlængelse af skolen. Det giver nye
måder at lære på, hvor man kan forene teori og praksis.

Venlig hilsen Forældrene på Alsønderup skole

Vi glæder os til at byde jer velkommen til vores skole.

Hver uge får vi nyt fra skolen både generelt og om børnenes specifikke årgang gennem ugeplaner og nyhedsbreve
på forældreintra.

Vi holder også meget af traditioner på skolen. For eksempel holder vi hvert år en stor sommerfest, der samler både
elever og forældre til nogle sjove og hyggelige timer, hvor
vores børn får brugt både deres faglige og kunstneriske
evner.

Tæt samarbejde med forældre
Udover de obligatoriske forældremøder og skole-hjemsamtaler inviterer skolen os et par gange om året til
café-forældremøder. Her har forældrene mulighed for at
få en uformel snak med lærerne og hinanden over en kop
kaffe. Vi går op i, at der er en god daglig og åben dialog
mellem skole og forældre, og vi forventer, at alle parter
respekterer og handler som aftalt.
– Vores børn knytter sociale bånd i forskellige
aldersgrupper.
– De er en del af flere forskellige fællesskaber.
– Vi oplever, at vores yngste børn spejler sig fagligt og
socialt i de ældre.

Lærere og pædagoger i tæt samarbejde
På skolen i Alsønderup består det faglige team omkring
børnene af både lærere og pædagoger fra HFO’en. Det er
velkendte voksne, der kender barnet fagligt og socialt. Det
tætte samarbejde mellem lærere og pædagoger styrker
ikke bare fagligheden, men giver også de voksne et tæt
kendskab til det enkelte barn.
Vores omgivelser
Skolen ligger i nationalparken ”Kongernes Nordsjælland”,
og vi er omgivet af den skønneste natur, som vi udnytter
til udeundervisning. I sommeren 2016 fik vi i samarbejde
med Skovskolen opført en udendørs, overdækket lærings-

“Overdækket
læringsbase
midt i naturen”

