GILBJERGSKOLEN - PARKVEJ
Parkvej ligger i udkanten af Gilleleje, tæt op ad Søborg kanal og marker, med god plads til leg og store
armbevægelser.
Skolen er opdelt i klynger efter alder, med indskoling for 0-2. klasse, mellemtrin fordelt i en afdeling til 3 –
4. klasse og en afdeling til 5 -6. klasse. Vores fritidsordning ligger i skolen, med Labyrinten i forlængelse af
indskolingen og Oasen, i samme afdeling som 3. -4. årgang.
Afdeling Parkvej er fordelt på et stort område, som giver mange muligheder for at flytte undervisningen
ud og for god og kreativ leg i pauserne.
Fælles skole – fælles børn – fælles retningslinjer - fællesskab
Alle voksne på Parkvej kan og vil tage ansvar for alle børn. Vi har fælles børn.
Vi vil skabe livsduelige og robuste børn, der kan tage vare på sig selv og tage hensyn til andre, derfor:
Vi passer på hinanden
Vi taler ordentlig til hinanden
Vi passer på skolens ting
Vi hjælpes ad – også med at huske fælles aftaler
Morgen
Når eleverne møder ind, er der stille aktiviteter i klassen. Læreren er i klassen fra kl. 7.50
Undervisningen går i gang kl. 8.00 hvor eleverne krydses af.
Hvis man har brug for at aflevere børn før 7.50 henvises til morgen FO. Der er ikke anden tilsyn i skolen før
7.50.
Morgensamling
Der holdes morgensamling hver morgen i indskolingen, en gang om ugen i de to øvrige afdelinger samt
fælles for hele Parkvej ca. hver 4. uge.
Pauser
Pauserne holdes som udgangspunkt ude, hvor der altid er to gårdvagter i hvert område. Eleverne færdes
kun på skolens område. Konflikter i pauserne følges op af gårdvagten ved at informere klasselærer eller
kontaktlærer. Hvis eleverne, efter aftale er indenfor i klyngen, foregår det stille og roligt.
Pauser er skærmfrie, dvs ingen brug af mobil, computere etc i pauserne.
Legepatruljerne er aktive med igangsættelse af leg for indskolingen i 12-pausen, mandag, onsdag og fredag.
Spisning
Der spises altid under opsyn af en voksen fra kl. 11.30-12.00. Alle rydder op efter sig selv.
Mobiltelefoner
Er placeret i taskerne på lydløs når dagen starter eller afleveres hos læreren når timen starter.

Traditioner
Vi har traditioner og aktiviteter der styrker fællesskabet fx Alpha cup, motionsdag, kunstdage,
klasse-venner, musical.
Brobygning
Vi har et særligt tilrettelagt brobygningsforløb med børnehaverne, samt på 5. og 6. årgang mellem Blistrup
og Parkvej. Brobygningen på mellemtrinnet leder op til at eleverne mødes i udskolingen i nye klasser valgt
efter linjefag.
Tysk/fransk fra 5. klasse
I starten af femte klasse får alle elever et introduktionsforløb på 14 lektioner. Det betyder, at der i 7 uger
fra uge 34-40 bliver undervist 1 lektion ugentligt i både tysk og fransk. Introduktionsforløbet er fuldstændig ens i tysk og fransk. Dvs. at eleverne bliver præsenteret for de samme emner i begge fag.
Når forløbet er slut i uge 40, skal eleverne vælge, om de ønsker at fortsætte med tysk eller fransk i resten
af folkeskolen. Valget er bindende. Valgsedlen, der udleveres efter forløbet, afleveres til os i starten af uge
41. Efter efterårsferien starter undervisningen i det valgte sprog, og i resten af femte klasse undervises der
1 lektion om ugen.
Vi har valgt at introducere andet fremmedsprog på denne måde, for at eleverne har større forudsætning
for at vælge det rigtige for dem.

