Velkommen til Overlund Skole
Overlundskole er distriktsskole for Overlund-området. Skolens leder hedder Peter Rasmussen.

På Overlund Skole går der ca. 750 elever. Der er ansat ca. 60 lærere og 20 pædagoger. Overlund Skole har klasser fra 0. - 9. årgang.

Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen har 13 medlemmer som består af 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter, 7 forældrerepræsentanter og 2 ledelsesrepræsentanter. Repræsentanterne
vælges for en 4 årig periode.

Skolebestyrelsen formulerer de principper, der udgør skolens overordnede mål.

På Overlund Skoles hjemmeside kan man finde en oversigt over skolebestyrelsens medlemmer
samt læse dagsorden og referater fra skolebestyrelsesmøderne.

SkoleIntra
SkoleIntra er et internt kommunikationssystem
som kræver en kode for at logge ind. SkoleIntra
er opdelt i 3 kategorier.: Forældre-, Elev- og
PersonaleIntra. PersonaleIntra er kun forbeholdt
skolens medarbejdere.

ForældreIntra
På forældreintra kan man finde oplysninger om, hvad der rører sig på skolen. Det er her forældrene har mulighed for at følge barnets hverdag. Når jeres barn starter, vil I få udleveret
koder til ForældreIntra. Har I flere børn på skolen benyttes der samme brugernavn og kode.
Hvis I oplever problemer med at logge ind eller andre problemer med Forældreintra er I meget velkomne til at henvende jer til skolens kontor. Det er også på ForældreIntra, at I kan
kommunikere med barnets lærer, ledelsen samt andre forældre på skolen. Det vil ligeledes
også være på ForældreIntra I vil modtage informationer der vedrører jeres barn, klassen eller skolen generelt.

ElevIntra
ElevIntra er det kommunikationssystem som bruges
internt mellem eleverne samt mellem eleven og lærerne. I løbet af 0. klasse får eleverne en kode til
ElevIntra. De kan på ElevIntra se opslag fra klassen,
beskeder fra lærerne og registrere deres lektier
med mere.

Fravær
Hvis jeres barn skal have fri i én dag kan barnets lærer give lov. Skal barnet have fri i mere
end en dag, skal det godkendes af skolelederen, Peter Rasmussen. Der kan sendes en mail til
Peter igennem ForældreIntra.

Sygdom
I tilfælde af sygdom skal I altid meddele det til barnets klasselærer via ForældreIntra. Hvis
barnet går i SFO skal det samtidig meddeles til SFO via TabulexSFO.

Glemte sager
Hvis jeres barn har glemt eller tabt noget, kan man henvende sig på skolens kontor. Det er
her de mistede ting ofte bliver afleveret - gælder dog ikke større ting såsom jakker, fodtøj,
hue og vanter mm.

PLC
PLC står for pædagogisk læringscenter og dækker
over skolens bibliotek m.m.

På biblioteket kan der lånes bøger til såvel skolearbejde som fritidslæsning. Alle klasser har en fast
ugentlig time, hvor de kan låne bøger med hjem. Bøgerne skal afleveres efter en måned. I vil
få nærmere besked om, hvilken ugedag, der bliver jeres barns biblioteksdag.

AKT-teamet
AKT står for adfærd - kontakt - trivsel. AKT-teamet
samarbejder med børn eller klasser, der har problemer eller måske kræver en særlig opmærksomhed.

På Overlund Skole består AKT-teamet af pædagogisk
konsulent Berit Sørensen og lærer Winnie Linaa Sørensen.

Forældresamarbejde
I jeres barns klasse afholdes der som udgangspunkt et forældremøde pr. skoleår. Derudover
bliver der som minimum afholdt en skole/hjem samtale pr. skole år.
Herudover er det meget forskelligt hvad og hvor meget der afholdes i klasserne. Ofte bliver
der afholdt forældrearrangementer i enkle klasser.

Kantine
Skoleboden på Overlund Skole varetages af Slagter Storm på Randersvej. Slagteren har lånt
et lokale af Overlund Skole og står derfor for alt vedrørende boden.

Bodens åbningstider samt menuplan kan findes på skolens hjemmeside.

Tandpleje
Skolens tandpleje holder til på skolens område ud
mod Gl. Randersvej. Tandplejen behandler børn og
unge i alderen 0-18 år. Børnene indkaldes til tandeftersyn med 4-12 måneders mellemrum, alt afhængig
af behovet. Når børnene skal til skoletandlægen følges de ofte ad i klassen, men forældrene er også altid velkommen.

Tandklinikken holder åbent alle skoledage mellem 08.00 - 15.00. To gange om måneden, efter
aftale, har klinikken åbent til kl. 17.00. I skolernes sommerferie har den kommunale tandpleje
en vagt ordning.

Telefon: 87 87 24 05

Sundhedsplejerske
Sundhedsplejen beskæftiger sig med elevens fysiske og psykiske udvikling, levevilkår, livsstil,
miljø på skolen og resurser til bedre sundhed i skole, hjem og fritid.

Ved almindelig sygdomsbehandling henvises der til egen praktiserende læge, øjen- eller ørelæge.

Sundhedsplejersken samarbejder med lærere, psykologer, socialrådgiver og praktiserende
læger. På den måde sikre vi, at eleverne får den bedst mulige sundhed i skolen og får den
hjælp, der kan tilbydes, og at de forskellige faggruppers tilbud samordnes.

Forældre er altid velkomne til at henvende sig, når det drejer sig om børn og unges sundhed/trivsel på skolen.

Overlund Skole har tilknyttet en sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersken

som

jeres barn vil møde, er Anne Husted. Hun
træffes mandag og torsdag kl. 08.15 09.15 på tlf.: 87 87 77 62. Tirsdag befinder hun sig på skolen og kan kontaktes på
tlf.: 30 76 20 23.

På skolens hjemmeside kan man læse mere om sundhedsplejen og finde et direkte link til
kommunes sundhedspleje.

Skolepsykolog
Overlund Skole har tilknyttet en fast psykolog: Mette Bergmann Schjødt. Psykologen kan efter anmodning fra skolens ledelse yde vejledning og rådgivning til skolens lærerteams.

Herudover kan der nævnes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) som yder rådgivning og
vejledning til skoler og forældre, hvad angår pædagogisk psykologiske problemstillinger, der
vedrører elevens undervisning og trivsel i skolen. Det kan være relevant at få PPR til at vurdere problemets omfang, vejlede og rådgive hvis en elev har særlige vanskeligheder med skolearbejdet eller trivsel i skolen. Dette sker ved at skole og forældre i samarbejde udarbejder en skriftlig henvisning til PPR - skema udleveres af skolen.

Henvendelse direkte til Mette Bergmann Schjødt kan ske på tlf.: 29 40 44 95.

SPU
I skolens supplerende undervisningscenter arbejder vi med enkelte elever eller små elevgrupper i fagene dansk og matematik. Den supplerende undervisning tilgodeser hovedsagelig ele-

ver, der har brug for et fagligt løft eller et kursusforløb i at anvende forskellige læringsstrategier inkl. kompenserende hjælpemidler.

SPU-teamet består af Christina Larsen, Marianne Toft Sølvsten, Malene Holm og Maria S.
Carlsen.

Fremskudt socialrådgiver
Skolen har tilknyttet en fremskudt socialrådgiver, Louise Damsgaard Jensen. En socialrådgiver kan tilbyde råd og vejledning ved blandet - forandringer i familien, skilsmisse, dødsfald,
dit barns ændrede adfærd, trivselsproblemer eller andre ting, som påvirker dit barns hverdag. Det kan ske på skolen i træffetiden, efter aftale eller i jeres hjem. Derudover kan lærere og pædagoger på skolen, samt forældre og børn, tale med Louise om forskellige sociale
problemstillinger.

Formålet er, at styrke den forebyggende indsats på skoler – samt at medvirke til brobygning
mellem forvaltning og skole. Louise giver samtidig lærere og pædagoger mulighed for sparring
i forhold til aktuelle bekymringer. Louise deltager som faglig sparring i forhold til den tværfaglige model, som Viborg kommune arbejder ud fra.

Louise tilbyder kun råd, vejledning og sparring i forhold til børn og familier, der ikke i forvejen er tilknyttet en socialrådgiver i Familieafdelingen og dermed har en igangværende sag.

Louise kan træffes på tlf.nr. 41 71 96 55 eller på mail: ldj@viborg.dk. Kontakt venligst kontoret på skolen for at få oplyst træffetiden på skolen.

Den enkelte lærer eller pædagog fra SFO eller klub, kan også være behjælpelige med at tage
kontakten.

SFO
Overlund Skolefritidsordning har lokaler på Overlund Skole.

SFO’en huser omkring 270 børn.

Der er ansat 15 pædagoger samt en
SFO-leder. Som oftest har vi også
studerende i huset, samt 1-3 hjælpere
i aktivering eller jobprøvning.

Overlund SFO er funktionsopdelt, hvilket vil sige, at vi hver dag tilbyder en række aktiviteter, som børnene kan deltage i, ud fra egne ønsker og interesser. Hvert barn er derudover
tilknyttet en kontaktpædagog, som har til opgave, at have øje for barnets generelle trivsel og
udvikling.

SFO’en har faste lokaler i kælderen på skolens D-gang, på hele E-gangen, samt i Satellitten,
ved siden af skoletandlægen. Derudover tager vi hver dag en række af skolens andre lokaler i
brug, f.eks. biblioteket, gymnastiksalene eller billedkunst.

Udover at arbejde i SFO’en, deltager pædagogerne også i undervisningen, både i indskolingen,
på mellemtrinnet og i udskolingen. Her varetager de både dele af den understøttende undervisning, har enkelte fag, og indgår som en del af en to-lærerordning.

Ved spørgsmål vedr. SFO’en, ring til Anders på 87 87 24 10

Kontakt
Skoleleder

Peter Rasmussen

87 87 24 25

Afdelingsleder

Torben Andreassen

87 87 24 26

Pædagogisk leder/Souschef

Berit Haarup

20 56 05 02

Skolesekretær/kontor

Line Sjørring

87 87 24 27

Skolesekretær/kontor

Sabina Laier Jansen

87 87 24 24

Serviceleder

Carsten Nielsen

87 87 24 30

SFO

Anders Thorsten Pedersen

87 87 24 10

Skolebiblioteket

Anette Dalbram/Karen Rasmussen

87 87 24 29

Skoletandlæge

Jesper Paulsen/Brian V. Frøjk

87 87 24 05

Sundhedsplejerske

Anne Husted

87 87 77 62

Skolepsykolog

Mette Bergmann Schjødt

29 40 44 95

Nyttige hjemmesider
Overlund Skole og SFO
www.overlundskole.dk
Viborg Kommune
www.viborg.dk
Ministeriet for børn og undervisning
www.uvm.dk

Overlund Skole
Skolevej 10
8800 Viborg

