Vi
arbejder...
… på modersmål niveau i fagene dansk
og tysk - lige fra børnehave- klassen –
og tidlig engelsk

Deutsche
Schule Buhrkall

… i en venlig, tryg og familiær atmosfære
… i vores udeskole
… med Positiv Psykologi
… i (ikke for) små og overskuelige klasser
- på tværs af klasserne

… i „familieklasse“ fra 0. til 2. klasse
… allerede med computer/Chromebook
PC fra de små klasser
… med en mobbepolitik

Kontaktoplysninger
Deutsche Schule Buhrkall

… som eneste skole er vi en Grøn Skole
Deutsche Schule Buhrkall
Burkal Kirkevej 6-8
6372 Bylderup-Bov

Tlf.: 74 76 22 52
SFO Tlf.: 74 76 13 22
Stedfortrædende skoleleder:
Jan Röhrig
Formand: Majken Muus Meyer
info@ds-buhrkall.dk
www.dsbuhrkall.dk

Vi er...
… en skole der er tilknyttet det
tyske mindretal
… tosprogede og bevæger os i
to kulturer med masser af
aktiviteter
… en privatskole, der følger
friskoleloven
… vore elever afslutter med de
samme prøver i 9. og 10. klasse

Vi fremmer …

Glade børn lærer
bedst…

… at forældrene bakker op
omkring skole
arrangementer

…børnenes sociale, emotionale
og faglige kompetencer
…selvstændighed og evne til
teamwork
…motion – også mellem de
enkelte timer
…arbejder med læringsstile og
har et læringsstilrum, for at
dække den enkelte elevs behov

Vi lægger vægt på…

… at forældrene interesserer
sig for skolehverdagen
…ved behov individuel støtte til eleven i
samarbejde med vore skolepsykologer, der er tilknyttet vores skoleforening
…besøg af skolesundhedsplejerske,
skoletandplejen, o.a.
…eget bibliotek med tosproget litteratur til alle skolens målgrupper
…SFO, både morgen- og eftermiddagstilbud
…svømmeundervisning for 0. til 3.
klasse
…lejrskoler for hvert klassetrin og
udflugter, deltagelse i forskellige
kulturelle tilbud samt idrætsarrangementer
…skolefester og temauger
…et stort udeområde med skov,
idrætsplads og legeplads
…en god overgang fra børnehave til
skole – allerede i efteråret besøger
børnene skolen med jævne mellemrum. På den måde lærer de skolen og læreren, som de vil møde i
børnehaveklassen, at kende
…trygge rammer for både store og
små, hvor vi passer på hinanden

… at forældrene støtter os i
vores arbejde
… et ærligt og åbent samarbejde mellem skole og
hjem
.

