Velkommen til Kroken
skole

Vi er en barneskole med 80 elever dette skoleåret fordelt på 1. –
7.klasse. Skolen har barnehagen og naturen som nærmeste naboer.
På Kroken skole har vi en visjon om å utvikle elevene våre gjennom fire
hovedområder; Læring, Trivsel, Respekt og Aktivitet. Disse områdene er
nærmere konkretisert i planen med samme navn. Den bruker vi som en
rettesnor i arbeidet vårt med å nå måla i Kunnskapsløftet.

Skolens hovedsatsingsområde er Vurdering for læring
Målet med dette arbeidet er å skape en god læringskultur som fremmer
læring og setter elevene i stand til å mestre komplekse oppgaver på
skolen, i yrkeslivet og i dagliglivet.
Alle lærerne deltar i et nettbasert kompetansehevingskurs med dette
som tema.
Inn i arbeidet med vurdering for læring ligger også arbeidet med å styrke
de grunnleggende ferdighetene, arbeidet med god klasseledelse og
utvikling av et trygt og godt skolemiljø.

Skolen jobber aktivt med å fremheve de grunnleggende ferdighetene.
Lesing er en viktig forutsetning for å lære. Vi er derfor glade for å ha en
egen lesepedagog som hjelper og legger til rette for elevene våre, i
tillegg til vanlig undervisning.
Dette skoleåret har vi også fokus
på å lese mer fakta tekster.
Elevene deltar i leseprosjekter for
å øke lesekondisen sin. Lesing er
et viktig samarbeidsområde for
hjem og skole. Høring av
leselekser hjemme er et viktig
bidrag for å hjelpe elevene til å
mestre og utvikle seg videre.
Drangedal kommune har mottatt
midler fra Utdanningsdirektoratet for å utvikle seg som språkkommune.
Dette er et samarbeid mellom barnehage og skole og skal følge elevene
gjennom hele utdanningsløpet. Målet er å sikre at alle barn får utvikle sitt
språk på best mulig måte. Skolene har utviklet en ny leseplan fra 1.-10.
trinn.
Zippys venner er et opplegg støttet av
Helsedirektoratet, der elevene i 1.-4.klasse utvikler sin evne til å sette
ord på følelser og kommunisere bedre med hverandre.

På skolen vår er vi opptatt av at elevene er aktive både i timene og i
pausene. Skolen deltar derfor i Aktiv skole 365 der noen av elevene våre
er aktivitetsledere i pausene.

Drangedal kommune har nå blitt
med i «LIV og RØRE» hvor
elevene har faglige opplegg
kombinert med fysisk aktivitet,
som oftest ute, hver uke. Disse
tiltakene opplever vi er med på å
styrke samhold og sosial
kompetanse blant elevene. Ved å øke
den
fysiske aktiviteten i hverdagen vil også
konsentrasjonsevnen blant mange elever bedres.
Prosjektet startet i Sogndal og er utviklet i samarbeid med Universitetet i
sør øst Norge. Helsedirektoratet har bevilget midler til dette.

IKT på Kroken skole
Skolen bruker It’s learning som
informasjonskanal.
Klasserommene er utstyrt med
Smart Board. Elevene har
tilgang på Ipad og pc i
undervisningen,
men vi har ikke til alle, så det blir
mye brukt i grupper. Utstyrsparken
er under utvikling.

Haitidag
Skolen støtter et prosjekt på Haiti, drevet av Frelsesarmeen. Hver høst
arrangerer elevene kafe med salg av lodd og heimelaga produkter, samt
loppemarked i gymsalen på skolen. Elevene informerer om Haiti og
underholder oss. Arrangementet er åpent for hele bygda.
Juleavslutning
I uka før jul arrangerer skolen i samarbeid med FAU stor juleavslutning
for alle elevene og foreldrene på kveldstid. Elevene underholder fra
scenen.
Alle barn på scenen
Skolen jobber for å utvikle elevene til trygge personer. Gjennom arbeidet
med muntlighet og å kunne framføre ulike typer arbeid, har vi som mål å
få alle barna på scenen. FAU har kjøpt scene til skolens gymsal og i
tillegg har vi ved noen anledninger fått låne Kulturstua.

Trafikksikker kommune
Kroken skole jobber aktivt for å sikre våre elever på buss og langs vei.
Alle førsteklassingene fikk sekk fra Trafikksikkerhetsutvalget i Telemark
og Trygg Trafikk. Skolen har sykkelopplæring for elevene i 4.klasse i
samarbeid med «Alle barn sykler»

Friluftsuka
På Kroken skole avsluttes skoleåret i
friluft. Friluftsuka er aktive dager med
ulike aktiviteter. Elevene velger selv å
delta på det de er mest interessert i;
Eks fisketur, skattejakt, skogplanting,
fjellklatring, naturforming,
hardhaustur, drama osv. Temaet som
preger de fleste aktivitetene varierer
fra år til år.
Friluftsuka gir elevene varierte,
positive opplevelser i naturen. Vi
forsøker å bevisstgjøre elevene slik
at de lærer å ta vare på miljøet.
Å arrangere friluftsuka krever mye
forarbeid og planlegging. Vi hadde
ikke klart å tilby et så variert tilbud dersom ikke foreldre, Kroken
jeger- og fiskeforening og andre ressurspersoner i bygda hadde stilt
opp for oss på en utrolig positiv måte. Vi vil også takke Coop som
stiller opp med fiskeutstyr til 1.klasse, år etter år!
Friluftsuka 2019 er den 25. i rekken.

