Infomøde
20. sep.
Kl. 17.00
Velkommen til din lokale
skole i Nivå

Fakta om Nivå Skole
Nivå Skole ligger i et dejligt grønt område meget tæt ved Nivå Station.
Skolen består af to afdelinger:
En afdeling Syd med 0. til 5. klasse på Nivå Skole,, og en afdeling
Nord med 6. til 9. klasse.
Skolens har 31 klasser og er 2-4 sporet med ca. 670 elever.
Til skolen er der også tilknyttet to fritidshjem - Smilehullet og
Galaxen. Smilehullet er beliggende på Nivå Skole og Galaxen er beliggende meget tæt på.
Kontaktoplysninger
Nivå Skole
Niverødvej 38
2990 Nivå
Tlf.: 72565670
Mail: nivaaskole@fredensborg.dk

Nivå Skoler er dit naturlige skolevalg i Nivå.
På Nivå Skole vil I møde et stærkt fællesskab, høj trivsel, fagligt dygtige lærere, andre dygtige elever og ikke mindst gode
undervisningsfaciliteter

Undervisningen i børnehaveklassen
Kære forældre
At vælge skole til sit barn er en stor beslutning den bør tages på et så kvalificeret grundlag som muligt.
Med denne folder vil vi forsøge at give jer et billede af Nivå Skole.
Hvert år før indskrivning til børnehaveklasserne holder vi en
informationsaften, hvor nye forældre kan lære skolen bedre at kende.
I år er informationsaftenen torsdag d. 20 september 2018
klokken 17-18:30 på Nivå Skole Syd, Niverødvej 38.
I er altid velkomne til at kontakte skolen for at aftale tid til et besøg
og en uforpligtende samtale.
Venlig hilsen
Thomas Holberg Wied
Skoleleder Nivå Skole
Tlf.: 72 56 56 70
Mail: thhw@fredensborg.dk

Vi lægger vægt på, at jeres børn har trygge rammer fra skolestart.
I børnehaveklassen har vi fokus på specielt tre områder som vi arbejder
med i dagligdagen:

Positiv deltagelse i fællesskabet

Trivsel og samarbejde i elevgruppen og i forældregruppen

En grundig introduktion til både den faglige og kreative begynderundervisning i trygge og stimulerende læringsmiljøer

Trivsel i et stærkt fagligt miljø
Nivå Skoles vision er, at vores elever gennem hele skoleforløbet er
motiverede, forstår styrken ved godt samarbejde samt får et solidt
grundlag for gennemføre en ungdomsuddannelse.
Denne vision understøtter vi med skolens fire værdier: Faglighed, Engagement, Samarbejde og Trivsel.
Skolen og skolebestyrelsen arbejder i skrivende stund på at tydeliggøre
skolens værdier i forhold til samværsformer, fællesskabet, skole/hjemsamarbejdet og skolens faglige-pædagogiske profil.

Forældresamarbejde
Vi lægger vægt på et tæt og forpligtende samarbejde med jer som
forældre.

Overgang fra institution til skole
Vi lægger vægt på, at overgangen fra institution til skole fungerer
bedst muligt.
Vi har derfor et tæt samarbejde med områdets børnehaver. Inden skolestart
holder vi et overleveringsmøde med deltagelse fra afgivende børnehave og repræsentant fra skolen.

Et velfungerende skole/hjem-samarbejde er helt centralt for at sikre eleverne de bedst mulige lærings– og dannelsesbetingelser.
Samarbejdet bygger på en gensidig respekt for hinandens positioner og på
en konstruktiv og åben dialog.
Skolen har fokus på at styrke skole/hjem-samarbejdet og på at sikre, at alle
forældre er en aktiv del af samarbejdet. Dette sker bl.a. gennem forventningen om, at forældre deltager i forældremøder, i skole/hjem-samtaler og
ved klasse– og skolearrangementer.

