Faktaark om Sebber Landsbyordning – Sebber Skole - Regnbuen

Nøgletal om skolen
Antal elever:

Vuggestue: 7 børn, børnehave: 29 børn, DUS: 28 børn, skole: 63 elever

Antal årgange:

7 årgange

Antal spor:

1 spor

Budget:

Sebber Skole: 1.423.188 kr. Regnbuen: 131.461 kr.

Ansatte fordelt på typer
Ledelse:

Skoleleder, DUS-leder, teknisk serviceleder

Antal lærere:

9 lærere

Antal pædagoger:

8 pædagoger

Antal pædagogmedhjælpere:

2 pædagogmedhjælpere

Tekniske medarbejdere/administrativt personale

1 sekretær, 2 rengøringsassistenter (den ene deltids), 1 rotationsmedarbejder

Skolens profil og særlige toninger
I Sebber Landsbyordning arbejder Regnbuen og Sebber Skole tæt sammen om at skabe et tilbud til undervisning og
fritid for alle egnens børn fra 0 til 13 år. Et tilbud, der er enestående i Aalborg Kommune, og som signalerer en sammenhængende ”rød tråd” i børnenes udvikling og læring, fra de er 0, til de er 13 år.

Landsbyordningen kendes som

et sted i løbende udvikling og stadig forandring, hvor faglighed og fællesskab vægtes højt, og hvor der er kort
vej fra idé til handling

et sted med engagerede og professionelle medarbejdere og stor forældreopbakning
Sebber Skole er kendetegnet ved

rullende skolestart

aldersblandet undervisning i indskolingen

holddannelse

projektforløb på mellemtrinnet
I Sebber Landsbyordning forstår vi ved inklusion, at alle børn medregnes. Inklusion handler for os også om måden, vi
taler sammen om børnene på, måden vi ser og omgås børnene på, og de måder, hvorpå vi understøtter børnenes læring, relationer og trivsel.
Vores motto: BØRNS UNIVERS PÅ KRYDS OG PÅ TVÆRS fortæller om Sebber Landsbyordning som et sted, der

- af alle, der kommer her - ses, høres og føles som BØRNS UNIVERS. Et børneunivers med fokus på læring

og trivsel og med fællesskab PÅ KRYDS OG PÅ TVÆRS uanset, hvem man er, hvor gammel man er, og om
man hører til i Regnbuen eller på skolen.
Bygninger
Sebber Landsbyordning omfatter Sebber Skole, en rødstensbygning fra 1946, to tidligere lærerboliger, der anvendes til
værkstedslokaler og møderum, en pavillon til medarbejderforberedelse samt Regnbuen med vuggestue, børnehave og
DUS, der har til huse i en nedlagt lærerbolig sammenbygget med en pavillon.
Sebber Skole er løbende renoveret. Næsten samtlige vinduer er udskiftet, taget er fornyet for 4 år siden, og indvendig
foretages løbende vedligeholdelse, ligesom det tekniske personale sørger for, at bygningerne fremstår velholdte.
Skolen mangler dog et klasselokale og egentlige faglokaler. Til madkundskab og sløjd lånes lokaler på Farstrup Skole.
Skolegården fik nyt asfalt sidste år, og vi er i gang med et projekt, der skal skabe gode muligheder for leg og læring på
udeområdet.

Særlige udfordringer
En udfordring for en lille skole er altid elevtallet. Her er det glædeligt i den seneste skoleprognose at se, at elevtallet
fremover er stabilt, og at indskrivningsprocenten er 113%. I tildeling af ressourcer til skole og DUS ser vi en anerkendelse af, at alle funktioner skal kunne dækkes også på en lille skole. Dette har stor betydning.
For vuggestue og børnehave er vigtigt at have fokus på, hvad der rører sig i FB som gældende for andre vuggestuer
og børnehaver samtidig med, at man er tilknyttet skoleforvaltningen.
Det er en stor, men spændende udfordring at få omsat elementerne i folkeskolereformen til praksis, der har fokus på
læring og trivsel og som passer ind i kulturen i Sebber Landsbyordning, og samtidig være en del af udviklingen i det
fælles skolevæsen. Det er en proces, der kræver engagement og energi fra medarbejderne, god ledelse og tid. Samtidig er det af stor vigtighed at sikre et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk og dermed bevare medarbejdernes arbejdsglæde i en forandringstid.
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