Velkommen til

UDSKOLINGEN
Information til forældre i Udskolingen
På Hørsholm Lille Skole

Velkommen
Det er en glæde for os lærere i udskolingen at byde dig velkommen. Du er nu nået
til et sted i din skolegang hvor kravene til dig, både fagligt og socialt, endnu
engang øges. Den viden du allerede har tilegnet dig, skal opsummeres, og du skal
have fyldt meget mere viden og flere kompetencer i din rygsæk. Alt sammen med
det formål at styrke dig og give dig de redskaber du skal bruge videre i livet.
Vi glæder os meget til nogle gode år i udskolingen sammen med dig og dine
kammerater.
Med venlig hilsen
Lærerne i overbygningen

Lærerne – hvem er vi?
Victoria Munkstrup (VM)
Underviser i matematik, geografi og biologi
Brian Pedersen (BP)
Underviser i engelsk, historie, samfundsfag og idræt

Pia Aagaard (PA)
Underviser i dansk og tysk
Mia Behrend (MB)
Underviser i dansk og engelsk
Anja Szabo(AS)
Underviser i dansk

Du kan forvente af os lærere at vi…
• tilbyder spændende, udfordrende, motiverende og alsidig
undervisning
• styrker vores overbygningselever både socialt og fagligt
• udviser engagement, forandringsparathed og et åbent sind
• er medskabere af et trygt miljø med god plads til rummelighed i
fællesskabet, humor, ligeværdighed og ”gå-på-mod”

Vi har følgende forventninger til eleverne…
Vi forventer at overbygningseleverne er medansvarlige, hensynsfulde og gør sig
umage både fagligt og socialt - det ser vi bl.a. når eleverne...

• deltager aktivt i timerne og er forberedt
• tager ansvar for egne handlinger og egen udvikling og deltager
aktivt i fællesskabet i klassen og på skolen.
• udviser respekt for og accept af hinandens grænser og tager
medansvar for at samværet foregår i en positiv ånd med en god
tone og i en atmosfære af ligeværd
Mobning er uacceptabelt - hvis man oplever mangel på trivsel hos sig selv eller
andre, så kontakt en lærer

Vi har følgende forventninger til forældrene …
• at forældrene har tillid til lærernes faglighed
• at forældrene taler positivt om skolen, lærerne eller elever i deres
børns påhør, og at evt. kritik el.lign. tages direkte op med læreren

• at forældrene tjekker Intra mindst 2 gange om ugen
• at forældre deltager aktivt i skolens liv på fx forældreskole,
indsamling til studieture osv.
Med henblik på den gode kommunikation henviser vi til brug af skolens
kommunikationsregler, som kan findes på hjemmesiden.

Undervisning
Skoledagen
I overbygningen er undervisningen delt op i centrale fagområder med helt
almindeligt skema. Derudover vil undervisningen i perioder være delt op i
projektforløb, her vil eleverne arbejde skiftevis i egen klasse og sammen med
elever fra de andre overbygningsklasser.

På 7, 8 og 9. klassetrin vil eleverne have projektfaglig undervisning svarende til ca.
4 uger om året. Placeringen af disse uger fremgår af klassens kalender på Intra. I
perioder kan eleverne desuden blive opdelt på forskellige hold på tværs af
årgangene.

Enkelte dage eller i perioder kan skemaet være omlagt - indenfor tidsrummet kl.
8.00 til kl. 15.25. Fritidsaktiviteter, arbejde mm bedes derfor lagt udenfor dette
tidsrum.
Den faglige undervisning vil i høj grad bestå af gruppearbejde og andre strukturer,
som kræver elevernes aktive deltagelse.

Introtur
Hvert år umiddelbart efter skolestart tager hele overbygningen af sted på en
fælles ”Introtur” til et udvalgt sted i Nordsjælland. Vi cykler dertil, og lovlig cykel
samt cykelhjem er et krav!
Formålet er, at eleverne dels lærer hinanden bedre at kende, og dels får mulighed
for at træne samarbejde på tværs af alder, køn og interesser.
Der er overnatning i telt samt fælles madlavning tilknyttet introturen.

Lejrskole
I 7. og 8. klasse arrangerer to af teamets lærere lejrskole for den enkelte klasse.
Klasserne er normalt af sted i uge 35. Lejrskolen gennemføres med deltagelse af

to lærere. Lejrskolerne har fokus på team-building. I 7.kl vil det som oftest foregå
med skoleskibet Fulton i Danmark og i 8. klasse besøger man Tyskland.

Udvekslingsrejse i 9. klasse
I 9. klasse er eleverne på udvekslingsophold i Macomb, Illinois, USA. Det er en
dannelsesrejse med det helt store “D”, hvor den amerikanske hverdag bliver
oplevet på nær hold, og hvor der skabes nye venskaber på tværs af Atlanten og de
gamle bånd i klassen tætnes og udfolder sig på smukkeste vis.
Opholdet finder normalt sted i efteråret og har en varighed af ca. 12 dage.
Eleverne indkvarteres privat hos amerikanske elever og deres familier. Opholdet
kombineres med et besøg i Chicago. I foråret kommer de amerikanske elever på
genvisit hos os. Ved deltagelse i udvekslingen påtager man sig samtidig ansvar for,
at have minimum en amerikansk gæst (enten elev eller lærer) boende ved
genvisit.
Klassens forældre og elever samler ind og sparer op til både USA-turen og
genvisittet i fællesskab.
Udvekslingsrejsen indgår i projektopgaven i 9. klasse, og er derfor en obligatorisk
del af undervisningen.

Praktisk/musiske fag
I 7. klasse vælger eleverne sig ind på et praktisk/musisk fag, som de følger i to år
og går til afgangsprøve i i slutningen af 8. klasse. I 9.klasse følger man ikke et
praktisk/musisk fag, men får mere studietid til fordybelse i de akademiske fag og
projekter.

Computer og mobiler
En større og større del af undervisningen i overbygningen foregår elektronisk.
Derfor må eleverne påregne, at en stigende del af hjemmearbejdet kræver
adgang til computer og Internet.
I overbygningen skal eleverne hver dag medbringe en opladt bærbar computer
med internetadgang til brug i undervisningen. Elevens computer kan blive koblet
til skolens trådløse netværk samt printere. Skolen sørger for dette.
Elevrådet har i samarbejde med skolebestyrelsen besluttet, at eleverne kun må
benytte deres mobiltelefoner i spisepausen.

ElevIntra og Google Drev/Classroom
Hver elev vil have en personlig kode til at komme på klassens ElevIntra. Her vil
kunne findes informationer om bl.a. lektier i ugeplanen (senest søndag aften),
beskeder, dokumenter til brug i undervisningen, mails til den enkelte elev fra
lærere og andre elever samt intern kommunikation mellem eleverne. Det

forventes, at eleverne dagligt benytter ElevIntra til at blive opdateret på lektier og
beskeder fra lærerene. I undervisningen anvendes desuden Google Drev og
Google Classroom hvor opgaver og dokumenter til brug i undervisningen findes.
Eleverne skal kunne huske deres uni login.
OBS - når man stopper på HLSK, vil ens Google-konto blive slettet centralt fra
udbyderen, og man skal selv sørge for at downloade evt. vigtige dokumenter.

Bøger
Eleverne kvitterer ved skoleårets begyndelse for deres fagbøger og hæfter. Disse
skal indbindes. Bøger lånes med erstatningsansvar. Dette gælder for bortkomne
eller beskadigede bøger. I perioder vil der desuden være lån af bøger fra CFU. Her
vil den enkelte elev også være ansvarlig for den bog han/hun bliver registreret
med. Hvis man ikke aflevere bogen rettidigt, vil man modtage en bøde og i sidste
ende evt. et erstatningskrav.

Elevråd og elevdemokrati
Hvert år vælges to elever fra klassen til skolens elevråd, samt to suppleanter.
Elevrådet holder møder og forholder sig til forskellige tiltag på skolen m.m.
Derudover afholder vi skolemøder hvor elever kan stille forslag og melde sig til
udvalg og derigennem få medindflydelse på skolens liv og hverdag.
I det omfang der er mulighed for det vil udskolingseleverne i elevrådet kunne
deltage i Unge Parlamentet. Her mødes udskolingselever fra lilleskolerne for at
debattere relevante emner.

Års- og terminsprøver
Eleverne i 7. og 8. klasse skal i juni måned til årsprøve i både skriftlige og
mundtlige fag, og fra 8. klasse afholdes terminsprøver i november måned.
Prøverne afholdes med henblik på træning til den endelige afgangsprøve i 9.
klasse, og de planlægges og gennemføres af de respektive faglærere.

Karaktergivning/evaluering
Elever i overbygningen modtager en oversigt over standpunktskarakterer 2 gange
årligt gældende fra 8. klasse. 7. klasse vil stifte bekendtskab med karakterer i
forbindelse med fælles tværfaglige projekter. Eleverne bliver vurderet i alle fag.
Der gives karakterer efter 7-trinsskalaen.
Karakterer gives til den enkelte elev på baggrund af hans/hendes udførte
præstation mundtligt og skriftligt. Vurdering af mundtlige karakterer sker ved
observation af elevens daglige aktive deltagelse i dialoger, diskussioner,
gennemgang af tekster og lektier, hyppigheden af indsatsen m.m. Den skriftlige
vurdering gives oftest på baggrund af tests og afleverede opgaver. Ved vurdering
bruges rettevejledninger, pointsystemer og fælles udarbejdede feedback-skemaer
fx i skriftlig fremstilling i dansk.
Husk at karakterer er et standardiseret vurderingsparameter, som ikke siger ret
meget om, hvor meget du har rykket dig i forhold til dig selv. Og det er et system,

som ikke siger noget om hvor vidt du er en god kammerat eller om du trives. Så
husk at ikke tillægge karaktererne mere værdi og betydning, end de fortjener ;-)

Praktiske informationer
Klassekassen
I forbindelse med klassens forskellige aktiviteter/udflugter vil forældrene blive
bedt om at indbetale rimelige beløb til disse arrangementer. Det er en forælder
fra klassen, der styrer klassekassen og kommunikationen herom.

Praktik
Praktik tilbydes som udgangspunkt kun til elever i 8. klasse, der ikke er
uddannelsesparate. Det er elev og forældres ansvar at finde en praktikplads, og
aftale om praktik indgås med klasselæreren og UU-vejlederen. Praktikken skal
være godkendt af både UU og skolen, for at eleven er omfattet af forsikringen.
Forsikringen er tegnet af UU.
Øvrige ønsker om praktik aftales med klasselæreren og er alene et forhold mellem
forældre og praktiksted, og praktikken er ikke dækket af hverken UU’s eller
skolens forsikring.

Protokol
Vi fører digital protokol, hvor vi har mulighed for at registrere: dagligt fravær, ikke
medbragte bøger, manglende forberedelse samt manglende afleveringer. Den
enkelte faglærer tager kontakt til hjemmet ved faglig ustabilitet. Ved generel
bekymring kontaktes hjemmet af klasselæreren.

Skole/hjemsamtaler
I efteråret afholdes skole hjem samtaler med to af klassens lærere, og i foråret
afholder vi samtaler, hvor klassens lærere indkalder elever, hvis de vurderer, der
er behov for det.

Sundheds- og kostpolitik
I vores bestræbelser på at holdes hjerner og kroppe klar til lange skoledage,
gælder det for hele skolen, at det ikke er tilladt at medbringe og indtage:
sodavand, slik, chips, kage og lign., medmindre andet er aftalt med klasselæreren
i forbindelse med fx fødselsdag eller skolearrangementer. Hvis eleverne
medbringer slik, chips, kage, sodavand og deslige på skolen, vil det blive

konfiskeret. Vi sætter pris på forældrenes opbakning. Eleverne har køleskab,
mikrobølgeovn og elkedel til rådighed i fælleslokalet.

Sygdom/fritagelse
Ved sygdom eller fravær skriver forældrene i netprotokollen, således at lærerne
kan se det, når de laver protokol fra morgenstunden. Netprotokollen tilgås via
Forældreintra / Links / Netprotokollen. Klik på “Ny besked”. Afbrydes skoledagen
grundet sygdom, skal eleven kontakte kontoret eller klasselæreren, som så vil
kontakte forældrene inden eleven forlader skolen.
Fritagelse én dag kan gives af klasselæreren og skrives i netprotokollen på intra.
Fritagelse af længere varighed end én dag, skal søges skriftligt hos
administrationen ved at udfylde en formular, der ligger skolens hjemmeside
(information / blanketter). Den afleveres underskrevet, eller via mail på
hlsk@hlsk.dk

Vi fraråder at man tager sit barn ud af skolen for at tage ferier i længere perioder
uden for skoleferierne. Det forstyrrer sammenhængen i undervisningen og i
elevgruppen, lige såvel som at det påvirker den enkeltes faglige udbytte negativt.
Selvom vi godt kan forstå behovet for at samvær med sin teenager, så appellerer
vi til, at det ikke går ud over skoletiden. De særlige arrangementer og
traditionsrige dage (fx lørdagsskole og Karnebal) er lagt for bl.a. at styrke
fællesskabet, og der er mødepligt.
Hvis man alligevel vælger at fritage sit barn for skole, så er man selv ansvarlig for
at følge med i lektierne og følge op på eventuelle opgaver. Mange af forløbene
har en direkte sammenhæng med afgangsprøven.

Uddannelsesvejledning
Vi har en uddannelsesvejleder fra ”UU-Sjælsø” tilknyttet skolen. Vejlederen
kommer jævnligt på skolen for at undervise om ”Uddannelse og job” samt give
både kollektiv og enkeltvis vejledning. Både elever og forældre er velkomne til at
kontakte UU-vejlederen direkte via intra.

I 8. klasse skal eleverne besøge forskellige ungdomsuddannelser. Det organiseres
og administreres af UU-vejlederen og en lærer fra overbygningen deltager
sammen med eleverne. Eleverne skal selv sørge for transport til
ungdomsuddannelserne.
I 9. klasse kan der arrangeres besøgsdage på udvalgte uddannelsessteder, men
der appelleres til også at benytte uddannelsesstedernes ”åbent hus”arrangementer i aftentimerne.

Udgangstilladelse
Elever i overbygningen kan få tilladelse til at forlade skolen i spisepausen. Blanket
og regler herom udleveres på skolens kontor. Tilladelsen kan inddrages i tilfælde
af manglende overholdelse af skolens regler.
Vi vil med jeres underskrift på udgangstilladelsen give eleverne mulighed for at
køre på biblioteket, til Hørsholm Idrætspark eller lign. i undervisningstiden.

Hørsholm Lille Skole
Højskolevej 11 · 2960 Rungsted Kyst
Tlf. 45 86 22 32
www.hlsk.dk · hlsk@hlsk.dk

