Velkommen til

Ole Rømer-Skolen

Velkommen
Ole Rømer-Skolen skal være et aktivt tilvalg for
jer som forældre. Vi lægger stor vægt på det
gode skole-hjem-samarbejde. Vi ønsker at tage
det bedste fra den nye skolereform og gøre mere af det vi tænker, er særligt vigtigt for vores
fælles skole.
Vi har tydelige regler for hele skolen og for de
enkelte klasser, og elever og forældre involveres i dette. Genkendelighed og forudsigelighed
spiller en vigtig rolle, og de gode rutiner trænes
på forskellig vis. Der lægges vægt på at skabe
gode relationer, og der laves aktiviteter, hvor
eleverne vil være sammen store som små på
tværs af klasser.
Vi er opmærksomme på, at når vi arbejder med
børn, er der stor forskellighed og derfor forskellige rammer og krav, vi skal stille de enkelte
børn. Derfor vil I opleve, at vi behandler børn
forskelligt – fordi de har forskellige behov!
Det betyder, at skolen arbejder med gensidig
respekt og den gode omgangstone, alle taler
pænt til hinanden. Der gives plads til alle, men
ikke til alt og mangfoldighed ses som en ressource. Skolen har fokus på alles styrker og vil
bruge dem aktivt i vores arbejde.
Alle årgange har tilknyttet en afdelingsleder,
som har speciel viden om dit barns årgang. Skolens kontor kan være behjælpelig med, hvem du
skal tage kontakt til.
Vi glæder os til samarbejdet.
Sune Bjerglund Nielsen, skoleleder

Klare mål for læring
Vores mål er at ruste vores børn til at møde verden med kreativitet, nytænkning, indsigt og
samarbejdsevner, så de kan bidrage til at løse
fremtidens udfordringer og udvikle vores samfund positivt. Vi skal sikre, at hvert enkelt barn
oplever at blive stærkere, modigere et og mere
kompetent menneske af at gå i vores skole.
Vi er en relativ lille skole, det gør os stærke i
vores viden om det enkelte barns læring.

Den første tid
Den første tid på Ole Rømer-Skolen vil være
præget af at skabe god trivsel i den nye elevgruppe. Her skabes fundamentet for de kommende 10 år. Forældrene er et helt centralt omdrejningspunkt for at understøtte det gode klassesammenhold, så det forventes at, I som forældre deltager i dette vigtige arbejde.
Eleverne vil opleve, at vi arbejder meget med
social og sproglig opmærksomhed, som blandt
andet indeholder lege og undervisningssituationer med rim og remser og fokus på at skabe en
god klassekultur.
Vi vægter, at der skabes et fagligt miljø, hvor
det enkelte barn udfordres på sit niveau.
I samarbejde mellem skole og SFO ønsker vi, at
det enkelte barn får mulighed for at udvikle sine
evner på alle områder, såvel det matematiske,
kropslige, humanistiske, praktisk/musiske, sociale og personlige plan.

Ole Rømer-Skolen i tal
Antal elever på afdeling Gadehaven: 378
Antal elever på afdeling Selsmosen: 150
Antal klasser: 28
Antal medarbejdere: 92

Autentiske innovative forløb
I autentiske og innovative læringsforløb får eleverne mulighed for at løse og arbejde med virkelighedsnære, troværdige og konkrete problemstillinger. Ved hjælp af faglig viden, research, idégenererende og samskabende metoder lærer eleverne at finde på nye løsninger, en
idé eller et produkt, der kan give andre værdi.
Eleverne lærer at arbejde med både hænder og
hoved, faglighed og fantasi.

Kontakt os
Afdeling Gadehaven:
Gadehavegårdsvej 1
2630 Taastrup
Tlf.: 4335 2270

Afdeling Selsmosen:
Taastrupgårdsvej 3
2630 Taastrup
Tlf.: 4335 2222

mail: oleroemer-skolen@htk.dk
www.oleroemerskolen.skoleporten.dk
Kontorets telefon– og åbningstid:
Mandag-fredag: 8.00-14.00

Skoleleder
Sune Bjerglund Nielsen
suneni@htk.dk
Souschef & daglig leder, afd. Selsmosen
Kirstine Bang Krogh
Kirstinebk@htk.dk
Daglig leder, afd. Gadehaven
Pernille Schlosser
Pernillesc@htk.dk
Pædagogisk afdelingsleder, SFO & Indskoling
Klaus Vig Ødegaard
klausoed@htk.dk

