Vil du høre om en god skole og børnehave – så læs videre!
Den 26. januar 2011 blev Støtteforeningen for Stauning Skole og Fjordhaven stiftet. Vi fik i den
forbindelse serveret nogle facts - og har selv nogle erfaringer - som vi har lyst til at dele med dig:
Stauning Skole, en overskuelig og tryg base for 110 elever fordelt på 0. til 6. kl:
-

-

-

Skolen har vejledende timetal, i modsætning til mange andre skoler i kommunen, hvor der kun
er minimums timetal. Vidste du, at hvis dit barn går i skole i 9 år med minimums timetal, så
betyder det et helt års manglende skolegang i forhold til elever, der har fået vejledende timetal.
På Stauning skole er samtlige lærere på linjefagene (matematik, dansk og engelsk)
linjefagsuddannede – dette giver en ekstrem stor faglighed, og det er bestemt ingen selvfølge i
vores kommune jf. tal fra kvalitetsrapporten 2010.
Eleverne på Stauning skole har ingen aflyste timer.
Stauning skole er den skole i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har det største antal computere
pr. elev.
Kridttavlerne er i alle klasser erstattet af interaktive whiteboards.
Skolens lokaler er indbydende og nyrenoverede.
Skolen er med fremme omkring nye faglige og pædagogiske metoder, såsom LP-modellen,
læsebånd mm.
Tryghed og overblik findes her, hvor alle lærerne og lederne kender navnet på det enkelte barn.

Fjordhaven, som er en integreret børnehave og fritidsordning, er delvis bygget sammen med skolen:
- Børnene har gode rammer i den nybyggede børnehave.
- Børnehaven er - som skolen - omkranset af en skøn natur.
- Legepladsen er gennem de sidste tre år blevet total renoveret med skibe, bålhus, legetårn,
vandbane, legehus, tippier, hængekøjer og værksted.
- Børnene er ofte på gåtur til spejderhuset, havnen, fjorden. Skal en mindre gruppe længere væk er
der mulighed for at låne plejehjemmets minibus.
Fjordhaven hænger i mere end en forstand sammen med skolen. Der er et stort samarbejde mellem
skolen og Fjordhaven. For børnene betyder dette bl.a., at skolen er velkendt, når de skal begynde i 0. kl.
I en tid hvor alt skal være stort og centraliseres omkring centerbyerne, opfordrer vi til at gå den
modsatte vej (der er busafgang fra Skjern hver morgen lidt i otte og retur om eftermiddagen). Så kunne
du/I ønske jer det, der er beskrevet ovenfor så læg et besøg forbi Stauning Skole og Fjordhaven, hvor vi
ved, at ledelsen begge steder gerne viser frem og fortæller mere.

