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Kære forældre
Vi vil gerne invitere Jer til at se skolen og høre om mere om vores profil og måde at arbejde på, så I ved selvsyn kan danne Jer
et indtryk af jeres lokale folkeskole.
Skolen er i god faglig udvikling, har en god trivsel, og er beliggende i et trygt og grønt område med en sikker skolevej.
I 2016 blev Bavnehøj Skole kåret som byens bedste folkeskole.
Vi laver skole med udgangspunkt i, at alle børn skal trivses og udfordres fagligt, kropsligt og kreativt – det gælder hverdagen i
skolen samt i vores KKFO Børneborgen, som vi har fælles profil sammen med.
Kom og besøg skolen på vores informationsaften. Hør, hvordan vi på Bavnehøj Skole og Børneborgen giver dit barn den
bedste skolestart. Pædagoger, lærere, forældrerepræsentanter og ledelse vil være til rådighed for spørgsmål og hjælp i forhold
til indskrivningen af jeres barn i skole.
Informationsaften torsdag d. 25. oktober
Rundvisning på skolen fra kl. 16.30 – 17.30 (start fra opgang B) elever vil løbende guide nye familier rundt
”Åbent Hus” på Børneborgen fra 16.30 – 17:15.
Fælles forældreinformation i skolens gymnastiksal kl. 17.30 med efterfølgende spørgsmål til skolestart og indskrivning
i børnehaveklasselokalerne
(mulighed for Læring i bevægelse i salen ved siden af for børnene, mens de voksne får information)
Kl. 19:00 farvel og tak for i dag til de sidste forældre og børn
Vi serverer lidt brød, frugt og drikkelse til både børn og voksne i løbet af arrangementet
I kan læse mere om skolen på www.bav.kk.dk
Den digitale Indskrivning foregår fra d. 5. november til d.25. november. Hvis I brug for hjælp i forhold til digital indskrivning, så
medbring NEM-id og vi vil hjælpe med det praktiske.I skal da henvende Jer på skolens kontor i dagtimerne fra kl. 8 – 15.
Efter den officielle lukning af den digitale indskrivning, skal I henvende Jer til skolens kontor for videre indskrivningsproces.
Kan I ikke deltage på ovenstående informationsmøde, er det muligt med et kortere møde tirsdag d. 16. november fra kl. 17 – 18
(mødested på skolens kontor) I har også mulighed for at booke et møde med skolens ledelse via kontoret, hvis ikke I kan de 2
ovennævnte dage.
Velkommen hos os.
Pia Grevelund
Skoleleder
NB: I vil modtage brev i jeres e-boks start november fra Københavns Kommune vedr. procedure for digital indskrivning.
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