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Engstrandskolen som uddannelsessted

Faciliteter, elever og personale:

Engstrandskolen blev bygget årenene 1977-1979 og er således én af Hvidovre Kommunes

nyeste skoler. Engstrandskolen er bygget som en åben plan skole med en hovedbygning og

fire fingre.

Alle klasser har egen hjemklasse. I idræts- og svømmeundervisningen bruger vi faciliteterne i

Frihedens idrætscenter, som ligger sammen med skolen.  Vi har gode store faglokaler til

musik, billedkunst, håndværk og design, madkundskab og fysik. Vi har et stort og

velfungerende Pædagogisk LæringsCenter (PLC - skolebibliotek), hvor vi bl.a. har et

podcaststudie og et makerspace.

Engstrandskolen har ca. 500 elever. Vi lægger vægt på, at dagligdagen forløber i trygge og

overskuelige rammer. Et tæt skole/hjem-samarbejde gør, at vi stort set alle kender hinanden

- og det er vi glade for.

Skolen er organiseret som en afdelingsopdelt skole med to afdelinger, en afdeling fra 0.-5.

klasse og en afdeling fra 6.-9. klasse. Engstrandskolen er hjemsted for Hvidovre Kommunes

idrætslinje med klasser fra 7.- 9. årgang og for Hvidovre Kommunes læsecenter for børn med

svære læsevanskeligheder.

Lærere og pædagoger er organiseret i årgangsteams inden for afdelingerne, og der afholdes

ugentlige teammøder. Teammøderne er fastlagt i skemaet.

Eleverne fra 4. -9. klasse har en Chromebook og der er mulighed for at låne iPad i klassesæt .

Alle lærere og pædagoger har også en Chromebook. Derudover har skolen Interactive

WhiteBoards eller projektorere i alle klasselokaler, på PLC og i alle faglokaler.

Planlægningen af læringsforløb foregår digitalt i Meebook og via Google Drev (GAfE - Google

Apps for Education).

På skolens hjemmeside kan du læse mere om skolens vision og værdigrundlag.
https://engstrandskolen.hvidovre.dk/
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Forventninger

På Engstrandskolen har vi naturligvis høje forventninger til både elever, forældre, lærere og

ledelse. Det gælder både i forhold til det faglige og trivsel.  Vi har også forventninger til dig

som studerende.

Vi forventer, at de studerende på vores skole:

- møder velforberedte og til tiden

- deltager i teammøder og andre relevante møder (fx fingermøder)

- overholder tavshedspligten og reglerne for videooptagelser

- deltager aktivt i alle praktikkens elementer og tager ansvar

- har en anerkendende og imødekommende tilgang til elever, forældre, kolleger

og ledelse

- optræder ansvarligt i alle sammenhænge og er deres rolle bevidst

- følger skolens procedure ved syge- og raskmelding

- sætter sig ind i skolens sundhedspolitik

De studerende kan forvente, at:

- møde kollegaer, der brænder for deres arbejde

- personalet er behjælpelige

- praktiklærerne er motiverede og har lyst til at modtage og inddrage de

studerende i deres hverdag

- praktiklærerne har en imødekommende og anerkendende tigang til de

studerende

- blive inviteret til et introduktionsmøde forud for praktikperioden

- der sammensættes et skema inden opstart

- praktikgruppen kan låne et sæt nøgler til skolen

- hver studerende får adgang til Aula, Meebook og Google Drev

- kunne gøre brug af skolens ressourcer - fx printere og kopimaskiner
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Praktiske oplysninger

Skolens adresse og telefonnummer:

Hvidovrevej 440

2650 Hvidovre

Telefonnummer: 36496511

Engstrandskolens praktikansvarlige:

Skoleleder Morten Toft

mail: toq@hvidovre.dk

Engstrandskolens praktikkoordinator:

Vakant

mail: XXXXXXXX

Sygemelding:

Hvis man som praktikant bliver syg, så skal denne følge skolens retningslinjer for fravær.

Sygemelding til telefon 41850349 kl. 6.20. Hvis man (undtagelsesvis) ikke har ringet inden

Praktikgruppen og praktiklæreren kontaktes ligeledes. Det aftales på forhånd med

praktiklæreren, hvordan denne kontakt skal foregå.

Skolens hjemmeside:

https://engstrandskolen.hvidovre.dk/

Her kan den studerende finde en masse relevante oplysninger om fx

skole/hjem-samarbejde, skolens retningslinjer samt visioner- og værdigrundlag.
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