velkommen til åbent hus

velkommen til den fælles

folkeskole
på Bornholm

Kongeskærskolen
Strandvejen 14, Allinge, tlf. 5692 2930		

Mandag 5. oktober, kl. 15-16.30

Åvangsskolen,
Merkurvej 12, Rønne, tlf. 5692 3150		

Onsdag 7. oktober, kl. 14.30-16.30

Hans Rømer Skolen,
Skolevej 7, Aakirkeby, tlf. 5692 3400		

Onsdag 7. oktober, kl. 16.00-17.30

Paradisbakkeskolen
Kong Gustavsvej 10A, Nexø, tlf. 5692 3350

Onsdag 21. oktober kl. 15.00-16.30

Svartingedal Skole
Kirkegade 4, Hasle, tlf. 5692 3300		

Tirsdag 27. oktober kl. 13.30-16.00

Søndermarksskolen, Frito´s arealer
Smedeløkken 33 b, Rønne, tlf. 5692 3100

Tirsdag 3. november kl. 15.30-17.00

på bornholm ligger folkeskolerne fordelt over hele øen
Åvangsskolen og Søndermarksskolen ligger i Rønne, Hans Rømer Skolen i Aakirkeby, Paradisbakkeskolen i Nexø, Kongeskærskolen i Allinge-Sandvig og Svartingedal Skole i Hasle.

Lidt om indskrivningen
I januar 2021 vil I modtage en orientering via e-boks
om selve indskrivningsproceduren fra Center for
Børn og Familie. Indskrivningen til folkeskolerne
foregår digitalt via www.brk.dk i januar og februar
2021.

Alle skoler har en skolefritidsordning tilknyttet, hvor børnene i 0.-3.- klasse kan lege, lære og udvikle
sig i trygge rammer.

øens skoler arbejder sammen for:
• at folkeskolen er et stærkt fælleskab med plads til alle

Denne folder findes i elektronisk udgave på www.
brk.dk

• at alle børn og unge trives og oplever sig som værdifulde deltagere i både faglige
og sociale fælleskaber

I er naturligvis velkomne til at kontakte skolerne,
hvis I har spørgsmål før besøget.

• at der er et højt fagligt niveau, og at børn og unge bliver gode læsere

Vi glæder os til at byde jer indenfor
Venlig hilsen

Den fælles folkeskole på Bornholm

• at der er plads til forskellighed, og at der er udfordringer for alle

• at eleverne er medansvarlige og aktive deltagere i skolens hverdag

• at eleverne udvikler sig i et trygt fælleskab med nærværende og kompetente voksne
• at styrke børn og unges sundhed og grønne bevidsthed, så medansvarsfølelse,
naturforståelse og kærlighed til naturen udvikles
• at give lyst og inspiration til livslang læring

• at styrke samarbejdet med forældre og inddrage lokale samarbejdspartnere
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I den fælles folkeskole Bornholm lærer vi af hinanden og udvikler os i fælleskab. Samtidig er der
plads til at skolerne er forskellige og har egne lokale fokusområder.

kære
forældre

Vi vil gerne invitere jer til Åbent
Hus, så I kan se, høre og opleve
lidt om skolen, selvom der går
et stykke tid, inden jeres barn
skal begynde i skole.
Ved Åbent Hus arrangementet
vil I møde medarbejdere fra
børnehaveklassen, SFO’en og
lederen for Indskolingen, som
fortæller om skolen og det at
gå i skole.
I kommer til at se indskolingens lokaler, høre om
overgangen mellem dagtilbud
og skole. I vil desuden få
mulighed for at stille
spørgsmål.
Vi har forberedt et sikkert
møde med jer og jeres barn ud
fra Sundhedsstyrelsens
sikkerhedsregler.
Folkeskolerne på Bornholm
glæder sig til at møde jer!
Se datoer på bagsiden

Svartingedal Skole i Hasle
Skolen er en lille tryg skole, hvor alle kender
hinanden, og hvor fokus i hverdagen er på den
enkelte elevs sociale og faglige udvikling. Vi bruger
særligt tid på skovskole, projekter, dans, valghold,
fællessamlinger, musik, kreativitet og traditioner,
og vi har et tæt og godt samarbejde med lokalområdet. Vi lægger stor vægt på faglighed, nærhed og
trivsel. Svartingedal Skole er et godt sted at være
og et godt sted at lære. Skolen er en et-sporet skole
fra 0. til og med 7. klasse. Vi har fra i år fået tildelt
en overbygning på skolen. Denne overbygning udvides langsomt. Fra i år, august 2020, kan vi tilbyde
klassetrin til og med 7. klasse

På Bornholm er der frit skolevalg.
Hvis du vil se, hvilket skoledistrikt dit barn
hører til, kan du gå ind på den elektroniske
udgave af denne folder på www.brk.dk

Kongeskærskolen i Allinge-Sandvig
Med klipper og hav lige op ad skolegården
ligger Kongeskærskolen. En velfungerende
skole, hvor faglighed og trivsel understøttes af en aktiv kontakt med lokalområdet,
naturen og verden omkring, fx Folkemødet.
Skolen har ét spor med elever fra 0.-9. klasse
og der samarbejdes tæt i klasserne med to
voksne i en stor del af timerne.
Læs mere: https://kongeskaerskole.aula.dk

Læs mere : https://svartingedalskole.aula.dk

Åvangsskolen i Rønne
På Åvangsskolen arbejder de ansatte, forældre og
børn sammen om at skabe en god skole.
Skolens DNA er fællesskab og skoleglæde
gennem hele skolegangen. Vores mål er at øge
elevernes læring og trivsel samt at udvikle og
styrke kvaliteten i undervisningen. Vi arbejder
med at understøtte børnenes nysgerrighed, trivsel og motivation for læring. I Indskolingen har
vi to-voksen ordning, som betyder, at der er to
voksne tilstede i de fleste lektioner. Skolen er
to/fire-sporet med elever fra 0.-9. klasse.
Læs mere: https://aavangsskolen.aula.dk

Søndermarksskolen i Rønne
Søndermarksskolen er en Fælleskabsskole. Vi
arbejder med udgangspunkt i at alle er vigtige
og bidrager til fælleskabet. Hos os er høj faglighed et naturligt krav, ligesom nysgerrighed og
dermed lyst til at deltage er vigtigt og noget
vi arbejder for hos den enkelte elev. Skolen er
tosporet med elever fra 0.-9. klasse.
Læs mere: www.smsk.dk

Paradisbakkeskolen i Nexø
Hans Rømer Skolen i Aakirkeby
På HRS kender vi hinanden og er optaget
af at skabe læringsmiljøer, der udvikler
børnene fagligt og socialt. Børn, forældre
og personale skaber sammen en skole
med fællesskab, faglighed og fantasi. Vi
har hele øen omkring os, men også et
lokalområde, der byder på spændende og
læringsrige oplevelser. Skolen er tosporet
med elever fra 0. -9. klasse.
Læs mere: https://hansroemerskolen.
aula.dk
Besøg skolen på Facebookgruppen: Hans
Rømer skolen – Vores folkeskole midt på
Bornholm

Paradisbakkeskolen er en bæredygtig
UNICEF rettighedsskole med fokus på
tryghed. Vi arbejder med grønne tiltag
– herunder bl.a. ”Grønt flag” og affaldssortering. Vores mål er at skabe miljøbevidste
elever. På skolen har vi skolehave og et
stort væksthus - der bl.a. bruges til egenproduktion i vores Madskole. Vi har desuden dyrehold og sansehaver. Skolen er to
til tre-sporet med ca. 550 elever fordelt fra
0. til 9. klasse samt tre modtagerklasser.
Det er vigtigt for os, at eleverne på skolen
har et højt fagligt udbytte af undervisningen, og at alle børn har mulighed for at
gennemføre en 9. klasses eksamen.
Læs mere: https://paradisbakkeskolen.
aula.dk

