
Velkommen til Mellemgruppen på Bogense skole 

– info til forældre 

 

 

 

Som supplement til vores forventningsaftaler har vi i mellemgruppen valgt at 

præcisere de praktiske forventninger. 

 

 

Indesko-ordning:  

Eleverne skal stille deres udesko i garderoben. I vinterhalvåret er det en god idé at 

medbringe indendørssko.  

Frikvarterer:  

Første halvdel af begge frikvarterer, må man spise sin mad i god ro og orden i 

klasselokalet. Anden halvdel af frikvarteret holdes udenfor i den store skolegård. 

Mobiltelefoner:  

Mobiltelefoner skal blive i tasken hele dagen med mindre læreren tillader at have 

dem fremme i forbindelse med undervisningen.  

 



Idrætstøj:   

Vi forventer, at eleven har skiftetøj med til undervisning og håndklæde, så de kan 

komme i bad. Skolen har dog mulighed for at udlåne et håndklæde – dette tages 

med hjem og vaskes og afleveres retur hurtigst muligt. Kan eleven ikke deltage i 

idrætstimerne, skal der gives skriftligt besked til de pågældende lærere. Eleverne 

skal stadig følge idrætsundervisningen.  

Lus:  

                                             

Opdages der lus i skoletiden kontaktes forældrene. Hvis I opdager lus hjemme, skal 

der gives besked til klassens lærere. Er eleven i behandling, må eleven gerne komme 

i skole.  Der er udarbejdet en pjece om behandling af lus, der kan findes på skolens 

hjemmeside.  

Fravær:  

Ved sygdom og enkeltstående fridage gives der besked til klassens lærere i 

kontaktbogen på forældreintra. Skal eleven have fri mere end to sammenhængende 

dage skal forældrene meddele det til skolens ledelse. 

Ugeplaner:  

Udgives én gang om ugen og kan findes på forældreintra. Vi opfordrer, at I tjekker 

ugeplanen, så I kan følge bedst muligt med i jeres barns skolegang.  

Skole-hjemsamtaler:  

Vi forventer at børnene deltager. Der er tilmelding via forældreintra.  

 



Fødselsdage:  

Vi opfordrer til, at I viderefører traditionen fra indskolingen.  Enten inviteres alle i 

den enkelte klasse eller også alle piger eller alle drenge sammen.   

 

                      

 

 

Emneuge:  

Vi afholder fælles emneuge i uge 48. Hvert 3. år er emnet Harry Potter. Vi afholder 

idrætsdag i sensommeren og indendørs idrætsdag i februar. Fredag før 

efterårsferien deltager vi i skolernes motionsdag.   

På 4. årgang deltager eleverne i salmeprojekt i samarbejde med Bogense Kirke. 

På 5. årgang deltager eleverne i en musicaluge.  

På 6. årgang er eleverne på Bornholm på lejrskole. 

 

 

Kolonihave:  

Vi har vores egen kolonihave ved Fredsskoven. Vi flytter ofte undervisningen hertil i 

de relevante fag. Se i ugeplanen hvor der vil være besked ang. påklædning m.m. 

 



Morgensang: 

 

                         

 

 

Vi synger morgensang mandag morgen i skolens multisal. Her gives også fælles 

beskeder, og klasserne kan fremlægge og optræde, hvis de vil. 

P-fag: 

Vi har p-fag i 4 semestre, og eleverne vælger i prioriteret rækkefølge, hvilke fag de 

helst vil have inden sommerferien. Så laver vi holdene så godt som muligt. 

4. årgang skal have ét semester med håndværk og design håndarbejde. 

5. årgang skal have ét semester med håndværk og design sløjd. 

6. årgang skal have ét semester med madkundskab. 

Man kan vælge faget igen for øvede, hvis man har haft det. 

Det varierer lidt fra år til år, hvilke fag vi tilbyder, men ud over ovenstående kan det 

være: Storenørd, film og it, vild med dans, billedkunst, kolonihaven, musik, 

svømning, badminton, fodbold. 

 

Forældreintra:  

Al information foregår via intra i kontaktbogen. Hvis I har brug for telefonisk kontakt 

så skriv til os, og vi kontakter jer hurtigst muligt.  

 



 

 

 

 

  


