
1 

 

Velkommen til udskolingen på Ordrup Skole  

et motiverende, fagligt og forpligtende fællesskab 

 

 

Vores mål er at uddanne unge mennesker, så de bliver dygtige til at mestre livet 

o Unge, der er ambitiøse på egne og andres vegne 

o Unge, der er dygtige til at lære, forandringsparate, nysgerrige, igangsættende og tør 

fejle 

o Unge, der er motiverede for uddannelse og rustet til en fremtid med skiftende 

karriere inden for et internationalt arbejdsmarked 

o Unge, der indgår i samfundet med et kendskab til samfundsforhold og en bevidsthed 

om deres egen rolle i forhold til samfundsudvikling 

 

Udskolingen på Ordrup skole er fra 6. – 9. klasse. Den består i år af fire 6. klasser, tre 7. klasser, 

fire 8. klasser og fire 9. klasser. 6. klasse bor på 3.sal i hovedbygningen, 7. klasserne i 

udskolingshuset i den ”gamle” del af udskolingen og 8.- og 9. klasserne bor i den nye 

udskolingsbygning. Ud over stamlokalerne og fællesområderne foregår undervisningen i 

naturfagsområdet på 2. og 3. sal. 

På Ordrup Skole har vi et Ungemiljø med et stærk fagligt og socialt fællesskab. 

I udskolingen møder eleverne lærere og pædagoger, der ønsker at præge udviklingen og være 

med til at støtte og vejlede eleverne i overgangen fra barn til voksen. En udviklingsproces der er 

spændende og udfordrende, men også til tider en svær tid for den unge. Kammerater og venner 

skiftes ud, og de unge orienterer sig mere ud i verdenen. Det er derfor vigtigt, at omgivelserne er 

gearet til at håndterer disse udfordringer således, at de unge får de rammer, som de har behov for.  

Faste rammer hvor tillid og anerkendelse er afgørende elementer og grundlag for arbejdet med 

den faglige og sociale udvikling. 

Udskolingen på Ordrup Skole prioriterer faglighed, fællesskab og trivsel højt. Vi arbejder på at 

skabe et velfungerende og rart ungemiljø. Dette sikres ved, at vi hele tiden arbejder med at skabe 

den gode relation med eleverne og en tæt kontakt til hjemmet, hvor åbenhed og dialog er 

udgangspunktet. 

 

Klassen er udgangspunkt for såvel den faglige læring som det sociale sammenhold for eleverne. 

Der vil dog være flere gange, hvor klasserne arbejder på tværs af klasser og årgange. Specielt i 

tysk og fransk er klasserne gennem alle fire år delt op i nye hold ud fra valg af fag. 

 

Vi har et fællesskab, hvor Traditioner skaber sammenhold og kendskab til hinanden på tværs af 

klasserne. 
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Derfor har vi: 

o Fællessamlinger 

o Aktivitetsdage med teambuilding og 

rundboldturnering ved skoleårets start 

og slut 

o Valgfagsperioder 

o Motionsdag med 

høvdingeboldturnering 

o Elevrådets fodboldturnering 

o Gallafest for 8.+9. Klasserne 

o Hyttetur for 6.+7. Klasserne 

o Lejrskoler for 8. klasserne  

o Skolerejse for 9.klasserne.  

o 9. klasses sidste skoledag 

o Dimission for 9.klasses elever og 

forældre 

 

Vi sætter fagligheden højt, - har ambitioner på vores elever vegne, og udfordrer dem dagligt i 

undervisningen. Lærerne er veluddannede inden for deres fag, og de kan med deres kendskab til 

eleverne gøre opgaver og mål tydelige og konkrete for den enkelte elev. Digitale hjælpemidler 

benyttes som et dagligt redskab i undervisningen. 

Udskolingens retningslinjer for brugen af de digitale hjælpemidler er under revision, så digital 

dannelse kommer til at indgå som en del af skolens medieplan. 

Nedenstående link henviser til de nuværende retningslinjer:  

Link til retningslinjer for brugen af mobiltelefon og computer i udskolingen – klik HER 

 

Lærerne vil regelmæssigt informere forældrene om arbejdet i klassen, og forældrene er altid 

velkomne til at kontakte lærerne for yderligere oplysninger via mail eller telefon. 

https://ordrupskole.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/30ea8e02-6dff-49a6-aa76-52695f48ecf9/True/Mobiltelefon%202017%202018.doc
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Telefonhenvendelser foregår efter anvisning fra lærerteamet og mail bliver via intra besvaret inden 

for tre dage.  

Gennem ”Min uddannelse” strukturerer og evaluerer vi elevernes faglige og sociale progression.  

 

Vi planlægger med en varieret undervisning som motiverer eleverne. Derfor organiseres 

undervisningen med:  

o Omlagte skemaer i forbindelse med fagdage. 

o Studietid 2 gange 45 minutter om ugen i skemaet med lektielæsning og elevsamtaler 

 

Forventninger til eleverne 

I udskolingen prioriterer vi det faglige niveau højt, - et højt fagligt niveau hænger sammen med, at 

eleverne er i stand til at overholde mødetidspunkter, lektielæsning og opgaveaflevering. 

Endvidere forventer vi: 

o At alle elever respekterer de øvrige elever på skolen og skolens personale 

o At eleverne er undervisningsparate. Dvs. er veludhvilede, har de materialer med, der skal 

bruges til undervisningen, er mætte, motiverede og velforberedte til undervisningen. 

o At eleverne tager ansvar for både sig selv og for fællesskabet 

o At eleverne taler pænt til lærere og de øvrige elever på skolen.  

o At eleverne orienterer sig på Elevintra (lektiedagbogen) minimum en gang om dagen 
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Forældrenes rolle 

Selvom eleverne er ved at nå en alder, hvor de gerne agerer selvstændigt og får mere og mere 

ansvar for deres skolegang, er det stadig afgørende, at de oplever interesse og opbakning hjemme 

fra.  

 

 

Derfor er det vigtigt, at forældrene støtter op om skolen ved: 

o At deltage i forældremøder 

o At deltage i skole/hjemsamtaler 

o At bakke op om sociale arrangementer 

o At støtte eleverne i at møde til tiden, aflevere opgaver, pakke skoletaske, have madpakke 

og frugt med og møde veludhvilet i skolen 

o At læse nyheder og informationer på Intra 

o At orientere skolen ved fravær eller andre ting, som har betydning for elevens skolegang 

 

Hjemmearbejde og afleveringer 

Lektiedagbogen eller ugeplanen benyttes til information om arbejdet i undervisningen og om 

hjemmearbejdet. 

I udskolingen vil nogle opleve en stigende mængde af hjemmearbejde. Lærerne i de enkelte team 

og i klassen forsøger at få planlagt større opgaveafleveringer, således at de ligger spredt hen over 

året. Derfor har vi en klar forventning om, at opgaver bliver afleveret til tiden, og at opgaverne 

selvfølgelig er gennemarbejdet. Skulle det knibe en enkelt gang med at nå at få lavet en opgave til 

tiden, beder vi om, at der laves aftaler med den pågældende lærer, om hvornår opgaven afleveres.  
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Hvis en elev føler sig overbebyrdet med lektier, vil det være en god ide at tage en snak med 

kontaktlæreren eller faglæreren for at aftale, hvordan lærer og elev sammen kan finde et 

tilfredsstillende niveau for den enkelte elev. 

 

Skolen er også en arbejdsplads, derfor vil der være lektioner som omlægges på grund af lærernes 

fravær. 

Der skelnes mellem tre forskellige typer af fravær, der udløser ændringer i elevernes skemaer. 

1. Planlagt fravær, hvor læreren skal på kursus, på lejrskole, har afgangsprøver, er censor, 

har møder med forældre, er på ekskursioner med andre klasser osv. 

2. Overenskomstbestemt fravær, hvor lærerne afholder 6. ferieuge, omsorgsdage, 

seniordage, orlov, afspadsering osv. 

3. Sygdom, hvor enten læreren er syg af kortere eller længere varighed eller har barn syg. 

 

Lektioner med lærerfravær læses, hvis det er muligt af skolens øvrige lærere eller af en af skolens 

faste vikarer og med materiale fra deres faste lærer. 

Ved mangel på vikar kan eleverne arbejde alene på skolen eller hjemme efter aftale med skolens 

ledelse. 

Såfremt der ikke med rimelighed kan undervises i faget, eller der ikke er vikarmæssig dækning, vil 

eleverne få fri. Ved aflysning af undervisning af timer vil eleverne altid have mulighed for at 

opholde sig på skolen. 

Støtteundervisningen dækkes ikke med vikar.   

 

Ferier uden for skolernes ferier 

Forældrene bør overveje, om man skal afholde ferier uden for skolens ferier i udskolingen, da det 

har stor indflydelse på barnets faglige og sociale liv og på dynamikken i klassen. 

Hvis forældrene ønsker, at deres barn fritages fra undervisningen i en periode uden for skolens 

ferie, påtager forældrene sig undervisningspligten, og forældrene har ansvaret for at få indblik i, 

hvad klassen arbejder med denne periode.  
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Samarbejdet mellem elever, forældre og lærere er afgørende for, om vi lykkedes. 

Elevernes læring er et fælles ansvar for elev, forældre og lærere. I denne aldersgrupper har mange 

elever travlt med fritidsinteresser og måske erhvervsarbejde. Derfor har eleverne brug for støtte fra 

forældrene til at lære at strukturere deres tid. Det er lærernes arbejde at tilrettelægge og 

gennemføre undervisningen. Hvis der er spørgsmål til undervisningens indhold eller lærerens valg 

af metode, er forældrene altid velkomne til at kontakte læreren ang. dette. 

 

Forældrekontakt til skolen 

Alle forældre er koblet til Forældreintra. Det er afgørende, at alle forældre holder sig orienteret via 

Intra. 

Det er også her, der vil være mulighed for at kontakte lærere og ledelse.  

 

Forældremøder og skole/hjem-samtaler 

Alle elever og forældre inviteres til samtaler med lærerne to gange om året. Og der afholdes 

forældremøder min. to gange årligt. Forældremøderne planlægges altid i samarbejde med 

kontaktforældrene. 
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Lærere og forældre kan efter behov aftale yderligere møder.  

 

Prøver og projekter 

I maj og juni aflægger 9. klassetrin afgangsprøver i skriftlige og mundtlige fag inden for alle fag i 

9.klasse. 

Eleverne skal til prøve i 4 bundne prøvefag og 2 udtræksfag. 

Bundne fag: Dansk, matematik, engelsk og naturfag 

Udtræksfagene trækkes inden for de øvrige fag i 9. klasse og af disse trækker ministeriet to fag pr. 

klasse, som klassen skal aflægge prøve i. 

Disse fag offentliggøres sidst i april. 

Terminsprøver afholdes i dette skoleår i uge 44. 

Ved terminsprøverne får eleverne mulighed for at prøve, hvordan det er at gå til de ”rigtige ” 

skriftlige prøver. 

 

 Eleverne skal i uge 50 i 9.klasse udarbejde den store projektopgave, hvor de i løbet af en uge 

arbejder problemorienteret med en problemformulering efter eget valg. Projektopgaven i 9. kl. er 

en obligatorisk del af undervisningen og bedømmes med en skriftlig udtalelse og en karakter, som 

vedlægges afgangsbeviset. 

Både i 6.- 7. - 8.- og 9. kl. arbejdes der med mindre projekter og projektopgaver, hvor eleverne 

træner at arbejde ud fra en problemformulering. 
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Obligatoriske test 

Alle elever bliver testet i dansk og matematik hvert år, ligesom de i løbet af deres tid i udskolingen 

skal deltage i de nationale test i engelsk, biologi og geografi, fysik/kemi. 

Information vedrørende de officielle målsætninger for fagene samt om test kan findes på 

www.testogprøver.dk 

 

 

 

 

Karaktergivning 

Fra 8. klassetrin gives eleverne karakterer. 8. klasse modtager karakterer to gange årligt og 9. 

klasse gives karakterer tre gange årligt. 

Karaktererne gives efter 7-trinsskalen. 

Man kan læse mere på:  
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www.uvm.dk/uddannelser/paa-tvaers-af-uddannelserne/7-trins-skalaen 

 
Uddannelsesvejledning og uddannelsesparathed 
I 9. klasse skal eleverne vælge, hvad de vil, når de forlader folkeskolen. Det betyder, at der skal 
laves en uddannelsesparathedsvurdering i samarbejde mellem elev, kontaktlærerne og 
uddannelsesvejlederen.  
Alle elever i 8. og 9. klasse bliver uddannelsesparathedsvurderet af skolen. De unges faglige, 
personlige og sociale kompetencer danner baggrund for vurderingen. 
I vurderingen indgår den unges faglige niveau, mødestabilitet, motivation og evne til at indgå i 
sociale sammenhænge. 
I december får eleverne i 8. klasse en foreløbig parathedsvurdering. Senest 15. januar har UU-
vejlederen gennemgået og eventuelt genvurderet parathedsvurderingen. Hermed kan eleverne få 
en pejling om, hvor de i givet fald skal sætte ind for at nå i mål med deres uddannelsesønske efter 
9. og 10. klasse. I januar eller februar får eleverne en endelig uddannelsesparathedsvurdering.  

 
Ikke uddannelsesparate elever kan vælge at søge ind på en ungdomsuddannelse alligevel. Det er 
herefter op til uddannelsesstedet at vurdere, om de vil optage den unge. Den vurdering sker typisk 
på baggrund af en optagelsesprøve eller en samtale.  
Såfremt uddannelsesstedet også vurderer, at den unge ikke er parat, revideres den unges 
uddannelsesplan i samarbejde med UU-vejlederen.  
 
Parathedsvurderingen er typisk et udtryk for den unges aktuelle situation. Hvis en elev bliver 
vurderet ikke uddannelsesparat, betyder det ikke, at eleven aldrig bliver parat til at gå i gang med 
en ungdomsuddannelse. Vurderingen betyder, at eleven skal fokusere på at udvikle sig fagligt, 
personligt og/eller socialt, så han/hun bliver klar til uddannelse. 
Man kan læse mere om parathedsvurderingen i Undervisningsministeriets folder:  

http://www.uvm.dk/uddannelser/paa-tvaers-af-uddannelserne/7-trins-skalaen
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Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger - værktøj og inspiration 
 
 
På Ordrup Skole arbejder vi hele tiden på at udvikle udskolingen og gøre forholdene for vores 
udskolingselever så optimale som muligt inden for de rammer, vi har. 
Samtidig forsøger vi at skabe rammerne for et rart og udbytterigt fire årigt skoleforløb for hver 

enkel elev. 

Det er i den forbindelse afgørende for os, at elever og forældre kontakter os, hvis der er spørgsmål 

eller ting, som undrer eller skaber bekymring i forbindelse med skolelivet. 

MBE aug. 2019 

http://www.uu.kk.dk/er-dine-elever-uddannelsesparate-faa-inspiration-i-ny-folder

