Samarbejdsaftale mellem
Nørhalne, Gjøl og Biersted Skole 2018/19.
1. Elevaktiviteter.
I løbet af 5. og 6. årgang gennemføres forskellige aktiviteter, hvor eleverne fra de
tre skoler involveres. Aktiviteterne skal så vidt muligt foregå både på de
afleverende og på den modtagende skole og bl.a. tydeliggøre, at eleverne vil blive
blandet ved et skoleskift.
5. årgang:

Matematikfagdag på Gjøl Skole den 20. november 2018.
Matematiklærerne holder fælles planlægningsmøde på Gjøl Skole
den 23. oktober 2018 kl. 14.00-16.30.

5. årgang:

Musikdag på Nørhalne Skole den 6. marts 2019.
Musiklærerne holder fælles planlægningsmøde på Nørhalne Skole
den 5. februar 2019 kl. 15.15-16.15.

5. årgang:

Uddannelse af bevægelsescoach i samarbejde med DGI (forår 2019)

6. årgang:

Fælles samarbejdsdag til Bratbjergsøerne den 30. august 2018.
Klasse-/kontaktlærerne i de pågældende klasser holder fælles
planlægningsmøde i Brovst den 9. august 2018 kl. 12.00-13.00.

6. årgang:

Dansk fagdage i efteråret 2018 (datofastsættes efter nærmere aftale
med lærerene).

6. årgang:

Idrætsdag på Biersted Skole den 24. maj 2019.
Idrætslærerne på 6. årgang holder fælles planlægningsmøde på
Biersted Skole den 7. maj 2019 kl. 15.15-16.15.

6. årgang:

Biersted skoles lærere (og evt. elever) præsenterer valgfagene på
fødeskolerne (tidligt forår).

6. årgang:

Praktik dag på Biersted Skole den 26. juni 2019.
Biersted Skoles lærere planlægger dagen og informerer
fødeskolernes lærere forud for dagen.

6. årgang:

Orienteringsaften for kommende elever og forældre på Biersted
Skole den 6. juni 2019 kl. 16.00-17.00. Her præsenteres skolen, og
der bliver lejlighed til at stille spørgsmål om skolens dagligdag,
praktiske ting m.v.

2. Lærersamarbejde.
Klassedannelse til 7. årgang den 2. maj 2019 kl. 15.00-16.00
Forud for mødet inddeler klasselæreren klassen i tre homogene hold. Der
indhentes ikke ønsker fra eleverne.
Overleveringsmøde den 23. maj 2019 kl. 15.00-17.00 På mødet orienteres om
klasserne – socialt og fagligt. KF- koordinatorerne deltager. Forinden dette møde
afleverer fødeskolerne elevplanerne samt den til formålet udarbejdede oversigt
over anvendte hjælpemidler m.v. elektronisk til Biersted Skole.
Klasselisterne udsendes til alle hjem fra Biersted Skole samme dato i maj/juni
måned.
Der afholdes fælles SSP-møder 4 gange årligt.
3. Samarbejdsaftalen tages op til revision i foråret 2019 forud for det
næste skoleårs planlægning.
Marts 2018.

