Velkommen

Risskov Skole
Vestre Strandallé 97 - 8240 Risskov - Telefon 87 13 90 90 - e-mail: ris@mbu.aarhus.dk
http://www.risskov-skole.dk/

På Risskov Skole vil vi gerne byde jer velkommen til praktikken. Vi har sammen med jer
ansvaret for, at faget praktik gennemføres. Vi betragter det som et vigtigt fag, hvor I møder
lærerjobbets mange forskellige og spændende sider. Det er i mødet med elever, forældre og
kolleger, I skal prøve lærerjobbet og alle dets muligheder.
Vi ser frem til i samarbejde med jer at give dette fag indhold, og vi håber på, at perioden vil give
gensidig inspiration.

Fakta om Risskov Skole
Risskov Skole er en gammel skole fra 1926 og skolen har ca. 820 elever fordelt fra 0.klasse til
og med 9. klasse, fordelt på tre eller fire spor. Skolen har desuden fire specialklasser. Vi er en
personalegruppe på ca. 105 personer, som sørger for skolens daglige gang: ledelsen, lærere,
pædagoger, administration og teknisk service.
Skolen er delt i 2 faser: 0.-4.årgang og 5.-9. årgang. Lærerne samarbejder på alle årgange i
team. Vi søger at dække fagene i årgangsteamet blandt årgangens lærere, med så få lærere
tilknyttet den enkelte klasse som muligt. Som studerende vil du blive tilknyttet et team, hvilket
fremgår af dit skema.
På 0., 1. og 2. årgang er skolen i gang med at implementere en ny arbejdsform. Det betyder,
årgangene skal arbejde med tematid 12 timer ugentligt.

Tilknytning

til skolen i praktikken

Pædagogisk leder Kristine Ravn Fogemann er den øverst ansvarlige for jeres praktik.
Den studerendes tilknytning til skolen i praktikperioden er på linje med en lærer ansat på fuld tid
(tilstedeværelsestid 35 timer)
Dog har den studerende kun en undervisningsforpligtigelse på 10-12 lektioner pr. uge.
Derudover skal den studerende deltage i ”andre læreropgaver”, såsom; forældresamarbejde,
klasselæreropgaver, teamsamarbejde, fagsamarbejde, møder for lærere m.m.
Som studerende er I underlagt de samme vilkår og forpligtelser, som gælder for skolens lærere
i øvrigt. Dette betyder, at I også er omfattet af tavshedspligten.
Tilsyn i pauserne er en del af en lærers hverdag. I skal aftale med jeres team (praktiklærer),
hvordan denne funktion skal indgå i jeres praktik.
Regler og principper for Risskov Skole finder I på Skoleintra. (www.risskov-skole.dk/li)

Mødepligt
Vi stiller de samme krav til jer, som vi stiller til skolens øvrige medarbejdere:
At man møder på sit job, medmindre man er syg, har anden lovlig fraværsgrund eller har truffet
en konkret aftale med mentor.
I tilfælde af sygdom, eller barns sygdom ringes til tlf.nr. 87139090 mellem kl. 6.45 og 7.00.
HUSK at sende sms til praktiklæreren. Besked om, hvad klassen skal lave i ens fravær, skrives
efterfølgende ind i vikarskemaet på intra under ”dagens vikarskema” eller aftales nærmere med
andre fra gruppen eller praktiklæreren.
HUSK at du skal sygemelde dig fra dag til dag.
På opslagstavlen på kontorgangen kan det ses, om praktiklæreren evt. skulle være sygemeldt.
Det er vigtigt, at holde sig orienteret, da det kan have indflydelse på vejledningstimer mm.

Alarm
Alle hverdage efter kl. 15.30 og alle ferie/fridage tilsluttes skolens alarm mange steder.
Områderne er forsynet med et alarmskilt. Alle lærere har deres personlige kode til alarmen.
Såfremt I skal opholde jer på skolen efter 15.30 skal det være sammen med en af skolens faste
medarbejdere, således at de kan låse og slå alarmen til.

Adgang til internet og skolens netværk
Vi bruger skoleintra som vores lokale intranet. Her kan I reservere lokaler og andre ressourcer,
se skemaer og kommunikere med elever, forældre og kolleger. Adressen er
www.risskov-skole.dk/li/ og log på med følgende loginoplysninger:
Brugernavn “032stud56" - "032stud65" alle med koden "risskov"
Trådløst netværk WIFI:
Benyt SSID'et MBUAutologin med samme loginoplysninger som ovenstående (skolelogin)
Personaleintra:
Brugernavn: “stu1” eller “stu2” begge med adgangskoden: "risskov"
I skal være opmærksomme på at ovenstående login er fælleslogin, som I deler med de andre
studerende. Lad derfor være med at bruge det privat.
Private computere kan altid benytte AAKHotspot til at tilgå internet.
Husk at IT-vejlederen altid er behjælpelig, hvis der skulle opstå problemer eller være
spørgsmål.
Desuden er skolen i gang med at implementere GAfE (google apps for education)

Skolebiblioteket
Aftal med jeres praktiklærer, hvordan I bestiller og reserverer materiale til brug i undervisningen.
Skal I låne kan I blive oprettet som lånere på skolens bibliotek, bed evt. bibliotekarerne - Bente

eller Sanne om hjælp. Det er vigtigt, at I husker at aflevere lånt materiale ved slutningen af
praktikken.

Lærerarbejdsrum og kopiering
På skolen har vi et lærerarbejdsrum samt stillerum, som I selvfølgelig gerne må benytte. I må
naturligvis kopiere til brug i undervisningen. Praktiklærer vil kunne vise jer pædagogisk
værksted – og hvordan kopimaskinerne virker. I skal være opmærksomme på, at
kopimaskinerne kræver login.

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge på skolens matrikel.

Pauser
I pauserne vil der være kaffe og the til fri afbenyttelse. Vær desuden opmærksomme på, at I
skal indgå i tilsynsplanen for frikvartersvagter 2-3 i løbet af ugen, som aftales nærmere med
praktiklæreren.

Samarbejde
Vi vægter dialogen højt og ønsker naturligvis at udvikle praktikken i samarbejde med jer. Vi har
på forhånd tilrettelagt nogle ting for jer – men vi er hele tiden modtagelige for forslag til
justeringer og vil løbende evaluere med jer i praktikken.
Alle på skolen er parate til at hjælpe og svare på spørgsmål. Overordnede spørgsmål
vedrørende praktikken afklares med praktikkoordinator og mentor Gitte Frederiksen Vahl og
Ann Sofie Skovbjerg Thomasen eller praktikansvarlig leder Kristine Ravn Fogemann.
Endnu engang hjertelig velkommen til Risskov Skole. Vi glæder os til samarbejdet!
Med venlig hilsen
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