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7.-9. KLASSEVIL DU VIDE MERE?
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“Vi ved, at der skal tre parter 
til at give bedre resultater: 
Lærere, elever og forældre. 

Derfor har vi også i vores 
arbejde kigget på, hvordan 

alle kan bidrage til, at netop 
du opnår de bedst mulige 
resultater, når du engang 

slutter på skolen.”



VELKOMST
Kære elev i udskolingen (7.-9. klasse)
Et nyt skoleår er begyndt, og du starter i Fjordbakkeskolens 
overbygning.
Uanset om du før har gået i Skærbæk eller Taulov, er du 
nu klar til at gå i Fjordbakkeskolens fælles udskoling, og vi 
glæder os til at guide dig igennem 3 spændende skoleår med 
masser af faglig indlæring, linjer og anderledes skole- 
oplevelser.
Vi ved, at der skal tre parter til at give bedre resultater: 
Lærere, elever og forældre. Derfor har vi også i vores arbejde 
kigget på, hvordan alle kan bidrage til, at netop du opnår de 
bedst mulige resultater, når du engang slutter på skolen.
Målet er naturligvis, at du skal opleve, at du lærer så meget, 
at du kan få de bedste muligheder, når du skal videre fra 
Fjordbakkeskolen – og dermed opleve, at det er fedt at gå i 
skole.
På de næste sider i denne folder har vi samlet både, hvad vi 
kan tilbyde dig, men også hvad vi kræver og forventer af dig 
og dine forældre.
Vi vil ønske dig 3 gode, spændende, lærerige og sjove skoleår 
i udskolingen og håber, at du vil gøre dit til, at du får mest 
mulig ud af vores undervisning – til gavn for dig selv og dine 
kammerater!

7.-9. KLASSE
UDSKOLING

UDSKOLINGEN
Vi forventer:
• Selvstændighed og ansvarsfølelse. Både over for læring,   
   skole og vores sociale miljø
• At du arbejder på at blive undervisningsparat
• At du deltager engageret i skolen

Til gengæld får du:
• Inspirerende linjer
• Alle valgfag. Musik, Håndværk og design, Billedkunst,   
   Madkundskab
• Velforberedte lærere med høj faglighed
• Velfungerende elevråd med indflydelse
• Målrettethed i undervisningen
• Fællessamlinger
• Sund skole. X-it og sundhedspolitik
• Internationalt samarbejde med Erasmus og Nordplus
• Certificeret skole for Talent og Science
• Mulighed for deltagelse i talentforløb 
• Ungemiljø - med fællesskab i fritiden
• Udskolingsfest
• Julerevy
• Skolerejse
• Tur til København

“VI GLÆDER OS TIL AT GUIDE DIG IG-
ENNEM 3 SPÆNDENDE SKOLEÅR MED 
MASSER AF FAGLIG INDLÆRING, LINJER 
OG ANDERLEDES SKOLEOPLEVELSER.”

FORÆLDREFORVENTNINGER
Kære forældre
De første 3 sider af denne folder har primært henvendt til 
jeres barn – denne side 4 er til jer. Vi ved nemlig, at en god 
skolegang med læring, trivsel og udvikling er fuldstændigt 
afhængig af den vigtigste faktor i et barns liv – jer forældre!

Listen over forventninger til jer herunder skal ikke ses som 
et regelsæt, for vi kan ikke bestemme, hvordan I hjemmefra 
præger jeres barns skolegang, men vi mener gennem år at 
have opsamlet viden om, hvordan I som forældre bedst 
understøtter jeres barns skolegang. Under bundlinjen kan 
man sige, at jo mere I støtter op omkring skolen, skoledagen 
og vores medarbejdere, jo bedre har jeres barn det i skolen. 
Det betyder ikke, at vi skal undlade kritik og spændende 
diskussioner, og det tager ikke ansvaret fra os som skole
– men I er de vigtigste medspillere for jeres barns skolegang.

Så hjælp venligst med til at jeres barn får mest muligt 
ud af sin skoletid ved:
• At vise interesse for jeres barns skolearbejde
• At følge op på jeres barns skolearbejde – bl.a. via AULA
• At møde op til møder, arrangementer og samtaler på skolen
• At sørge for, at jeres barn får god kost, tilstrækkeligt med  
    søvn, møder til tiden og kommer i skole hver dag
• At fortælle og vise jeres barn, at skolen og læring har stor 
    betydning
• At sørge for, at der bliver læst hver dag, og at alle lektier er 
    læst og skoletasken klar til næste dag.
• At støtte skolen og skolens lærere, når jeres barn hører på det
• At komme med spørgsmål og kritik til os, når vi gør noget, 
    som ikke lever op til ovennævnte – men uden at fortælle 
    jeres børn om det

Der er mange andre gode bud, som I evt. kan læse om i vores 
nyhedsbreve fra efteråret 2019. Kig forbi vores hjemmeside 
www.fjordbakkeskolen.aula.dk og læs mere.

“Vi mener gennem år at 
have opsamlet viden om, 

hvordan I som forældre 
bedst understøtter 

jeres barns skolegang.”


