
Velkommen t il  mel l emt r innet  
på Nr . Ut t r up Skole

For at give dit barn den bedst mulige skoledag samt 
ønsket om et godt skole/hjem-samarbejde, forventer vi 
at I læser denne folder omkring mellemtrinnet på 

Nr. Uttrup Skole
 

Vi glæder os til et godt samarbejde!



Vi t il byder !

At faglighed og trivsel går hånd i hånd, og vi arbejder målrettet med fagligheden.

Vi laver ofte holddeling på tværs af klasserne, når det vurderes at give mening.

Vi har mange traditioner og ture ud af huset - blandt andet:

-Fællesture til Egholm og Vestre Fjordpark.

-Besøg i skøjtehal.

-Vi deltager i forskellige kampagner, som tilbydes til at sikre en bedre trivsel

-Vi deltager i turneringer - høvdingebold og fodbold i samarbejde med de andre 
Nørresundby-skoler.

-Vi holder adventshygge til jul.

-Vi afholder skuespil i 5. klasse.

-Hver måned sender den enkelte klasses kontaktpersoner et nyhedsbrev ud, hvor man som 
forælder har mulighed for at følge med i nyt fra fagene samt orientere sig om klassens sociale 
liv.



Vi For vent er

-Eleverne skal i stadig højere grad vise ansvar for egen læring, da rammerne langsomt 
bliver mere frie.

-Eleverne skal blive endnu dygtigere til at fordybe sig længere tid af gangen.

-I forældre skal fortsat medvirke til at børnene læser i deres fritid, så alle elever 
forbedrer deres læsefærdigheder uanset niveau. Undersøgelser har vist, at 
læsetræning hjemme styrker børnenes evner i mange fag. 

-At eleverne fortsat laver lektier, er veludhvilede, har fået morgenmad og har en sund 
madpakke med.

-At eleverne møder til tiden, dog er der først ført tilsyn på gangene fra kl. 07.50.

-At eleverne har en respektfuld omgangstone og væremåde, således kommunikation på 
skolen mellem børn og voksne og mellem børnene indbyrdes foregår med respekt for 
hinanden (gælder også sociale medier).

-Alle elever skal fortsat gå i bad til idræt og svømning.



Regler  for  mel l emt r innet

-Jeg går ud i pauserne.

-Jeg går på gangene.

-Jeg spiller bold udenfor.

-Jeg arbejder stille på gangen.

-Jeg sætter bordet op på gangen, når jeg er færdig med at arbejde. 

-Kl. 08.00 skal mobilen være lagt på hylden og pc i tasken. 

-Mobil og pc må ikke bruges mens man spiser. 

-Pc bruges som arbejdsredskab og er kun på bordet, når læreren har givet 
tilladelse. 

-Mobiltelefoner afleveres om morgenen, når man kommer, og den leveres 
tilbage , når man har fri.


