Att. Børne- og Familieudvalget Herning Kommune
Forslag til Skole/fritidsmodel for eleverne i modtageklasserne
Tjørring Skole 0.- 6. klasse
”Stjernemodellen” – et helhedstilbud omfattende skole og fritidstilbud
Status:
Eleverne i modtageklassen kommer fra hele Herning Kommune
Eleverne kommer både med taxi og bus
Efter skoletid kører eleverne hjem til fritidstilbud i eget skoledistrikt
Adgangen til busstoppestedet fra Tjørring Skole, kræver en ekstra indsats
Med en forlængelse af skoledagen, pga. skolereformen samt tilhørende transport til/fra skole, kan vi
forudse, at eleverne ikke får tilstrækkelig tid i deres nuværende fritidstilbud i eget skoledistrikt.
Konsekvensen kan blive, at fritidstilbuddet bliver fravalgt og at flere af de små elever kommer til at
gå hjemme alene.
På Stjernen er der allerede nu et godt samarbejde mellem skole og fritidshjem og et stort ønske om
at opkvalificere og løfte arbejdet omkring denne gruppe børn
I dag foregår hjemkørsel efter endt skoledag.
Mål:
At sikre at modtageklasseeleverne får et ordentligt fritidstilbud.
At skabe en rød tråd i overgangen fra skole til fritidstilbud.
At modtageklassebørnene efter skoletid fortsat er blandt danske børn.
Tegn:
At særligt sårbare børn, bliver trygge i kraft af de gennemgående voksne, der overlapper fra skole til
fritidstilbud
At overlevering og forældresamarbejdet samles ét sted
At der skabes tryghed omkring transporten og adgangen til denne

Tiltag:
”Stjernemodellen” – et helhedstilbud omfattende skole og fritidstilbud

0.-3. klasse

4.-6. klasse

Skoletid:
30 timer
8:0014:00
33 timer

Fritidstilbud:
Man-tor: 14:00 – 16:40
Fredag: 14:00-15:45
Man. Tirs. Torsdag 15:00-16:40
Ons:14:00-16:40
Fre: 14:00-15:45

Helhedstilbuddet omfatter:
Undervisning i modtageklassen
Stjernetid 1:
Understøtter overgangen fra undervisning i modtageklassen til modtageklassens fritidstilbud.
Pædagogen er både en del af den understøttende undervisning i skolen og modtageklassens fritidstilbud.
Modtageklassens fritidstilbud er i vid udstrækning en integreret del af det øvrige fritidstilbud i Børnehuset Stjernen. Således vil aktiviteter, leg og læring foregå i samarbejde mellem pædagoger og
lærere tilknyttet modtageklassen og pædagoger i fritidshjemmet – ligesom det vil foregå på tværs af
børn i modtageklassen og de øvrige børn i fritidstilbuddet.
I dette arbejde vil der være særlig fokus på børnenes fortsatte sproglige udvikling og de sårbare
børns trivsel.
Stjernetid 2:
Farvelsituationen, hvor busbørnene samlet følges til busstoppestedet (ca. 15 minutter fra Stjernen i
gåafstand). Derved sikres en tryg afslutning på dagen.
Normering:
Vi forestiller os, at normeringen følger modtageklassens elevantal. I dette skoleår er modtageklasseafdelingen sat til 34 elever, hvilket svarer nogenlunde til en gennemsnitsbelægning hen over skoleåret.
Vi vurderer at 2 pædagoger kan løfte denne opgave i fritidstilbuddets åbningstid
Ressourcerne tilføres Børnehuset Stjernen
Feriepasning:
Fritidshjemmet i Børnehuset Stjernen kan dække feriepasningen, ved at pædagogerne i modtageklassens fritidstilbud følger børnene, i det omfang modtageklassebørnene har behov for feriepasning.

Med venlig hilsen
Kurt Johannesen Skoleleder Tjørring Skole
Anders Pyndt Institutionsleder Børnehuset Stjernen

På vegne af
Skolebestyrelsen Tjørring Skole og Bestyrelsen Børnehuset Stjernen

