
Velkommen i udskolingen på Nr. Uttrup 
Skole

Målet med denne folder er, at få forventningsafstemt holdningerne til 
skolegangen i udskolingen, og samtidig give jer forældre et indblik i, hvordan I 
kan blive aktive medspillere i jeres barn skolegang.

Hvem er vi?

Lærerteamet i udskolingen er primært koncentreret om udskolingsafdelingen, 
derfor stifter alle klasser bekendtskab med de fleste af lærerne i vores 
afdeling.



Værdier og fagl ighed

I udskolingen på Nr. Uttrup skole arbejder vi 
progressivt med at gøre eleverne klar til vi-
dere uddannelse. Værdier som selvstæn-
dighed, ansvarlighed, ærlighed og almen 
dannelse går hånd i hånd med trivsel og høj 
faglighed. Vi forsøger at skabe en kultur, 
hvor eleverne mærker, at de bliver mere 
selvhjulpne og selvstændige og hvor ærlig-
hed og privilegier går hånd i hånd. For os er 
det vigtigt, at alle trives og yder efter bed-
ste evne og opnår så høje faglige kompe-
tencer som muligt.

Hjemmearbejde

I udskolingen må man forvente, at ikke alle 
lektier kan laves på skolen, men at der vil 
være hjemmeopgaver. Vi forventer, at man 
laver sit hjemmearbejde og er klar til timer-
ne, men opfordrer samtidig til, at man sø-
ger den vejledning og hjælp i timerne og 
FAFO-timerne, så man har fundamentet til 
kunne arbejde videre hjemme. 

Hvordan kan hjemmet støtte op?

Det kan som forældre opleves som van-
skeligere at hjælpe og støtte sit barn, når 
det kommer i udskolingen. Men det kan I! 
Det er vigtigt, at I får snakket forventninger 
med jeres barn herunder deltagelse i un-
dervisningen, dannelse, social adfærd 
o.lign. I forhold til de forestående 9. klas-
ses prøver som vi arbejder hen imod, er det 
en fordel af have en solid viden om verden. 
Derfor kan I hjælpe jeres barn ved at opfor-
dre til at se nyhedsudsendelser, dokumen-
tarer mm. samt invitere jeres barn ind i di-
alogen om, hvad der sker i verden. Derud-
over er det vigtigt fortsat at fastholde den 
gode kultur om at læse i fritiden. Læsning 
skal til stadighed holdes ved lige!

Karakterer

Fra 8. klassetrin gives der standpunktska-
rakterer efter 7-trins skalaen.



Dit barns skolegang
UU

I udskolingen er der løbende et tæt sam-
arbejde med en uddannelsesvejleder. På 8. 
klassetrin foretages flere obligatoriske 
uddannelsesparathedsvurderinger. Denne 
foretages ud fra faglige, personlige og so-
ciale kompetencer og sættes i forhold til 
uddannelsesønsket. Skolen og vores ud-
dannelsesvejleder Birgitte Foldberg vil lø-
bende orientere eleverne om aktiviteter i 
forbindelse med valg af uddannelse. Hvis 
man som forældre har spørgsmål vedrø-
rende uddannelse, kan der altid rettes 
henvendelse til Birgitte Foldberg fra UU 
Aalborg. Mail til Birgitte Foldberg: 
bfo-skole@aalborg.dk

Koldkær og skolerejse 

På 8. årgang er der en obligatorisk skole-
rejse, hvor årgangen er afsted med fire 
overnatninger. Destinationen kan være bå-
de indenrigs og udenrigs, oftest dog ikke 
længere væk end Tyskland. Hver årgang 

planlægger selv skolerejsen.

Sprog og adfærd

Som en del af vores almene dannelse, for-
venter vi, at man taler ordentligt til og om 
hinanden samt behandler hinandens- og 
skolens ting med respekt.



Information
Madpolitik

På 8. og 9. klassetrin er det tilladt at forla-
de skolen i 12-pausen. Hvad eleverne spi-
ser i pauserne kan vi ikke tage ansvaret 
for, men vi opfordrer til et sundt og solidt 
måltid mad. Fastfood, slik, chips sodavand 
mm. er ikke fremme i timerne, og energi-
drikke er ikke tilladt på skolen. 

Fravær

Hvis eleverne skal fritages for undervis-
ning, skal der medbringes sedler eller skri-
ves på intra inden eller senest på dagen, 
hvor eleven ønskes fritaget. Hvis fritagel-
sen strækker sig over mere end 3 dage, 
rettes der henvendelse til kontoret.

Der ønskes kontakt til ens barn i 
skoletiden

Eleverne har ikke adgang til deres mobiler i 
undervisningen. Hvis man akut har brug 
for at komme i kontakt med ens barn eller 
læreren, rettes der derfor henvendelse til 

kontoret. Der kan også altid rettes hen-
vendelse til lærerne via mail. 

Vi håber, at vi via et godt samarbejde får 
skabt en god og progressiv skoletid i ud-
skolingen, så vi giver eleverne et godt fun-
dament for videre læring.

Med ønsket om et godt samarbejde

Team Udskolingen

Nr. Uttrup Skole


