GLADE OG DYGTIGE BØRN PÅ BAVNEHØJSKOLEN

Kvalitetsrapporten 2017 (Ja, det er den nyeste) viser at det går godt på vores
skole, vores børns trivsel og de faglige resultater. Her er den korte version fra os
i skolebestyrelsen, til jer der ikke lige er kommet igennem hele rapporten, og som
måske er nysgerrige på om vores aldersblandede indskoling har betydning for
trivsel og læring på Bavnehøjskolen.
					

GOD SOCIAL TRIVSEL PÅ BAVNEHØJ
Trivselsmålingen for 2016/17 viser, at
der på Bavnehøjskolen er et højt trivselsniveau i både den aldersblandede indskoling og på mellemtrinnet. For både
indskoling og mellemtrin ligger Bavnehøjskolen over gennemsnittet i Favrskov
Kommune. Så stor ros til vores dygtige
lærere og pædagoger, som hver dag arbejder med trivslen for vores børn og de
gode fællesskaber på skolen.

”ALLE BØRN SKAL VÆRE
GLADE FOR, OG TRYGGE VED
AT KOMME I SKOLE OG SFO.”
- værdiregelsæt for Bavnehøjskolen
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De nationale test (16/17) viste også ,
at 4.årgang desværre ikke nåede den
opsatte målsætning. Det er en landstendens, at læsefærdigheder dykker
gennem mellemtrinnet. Vi har, som opfølgning, sat ekstra resourcer ind for at
løfte årgangen, hvilket vi har en forventning om har givet en mærkbar effekt for
eleverne på årgangen.

Bedste hilsner Skolebestyrelsen
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