Kære forældre og elever
Med denne folder vil vi ganske kort præsentere ungemiljøet
I delskole A.
Vi vil orientere jer om vores traditioner, vaner og rutiner. Men
også hvilke forventninger og ønsker vi har til samarbejdet med
jer forældre og jeres barn/børn, samt fortælle hvad I kan forvente af os.
Vi vil gøre vores bedste for at leve op til jeres tillid og ser frem til
et godt og frugtbart samarbejde - til gavn for jeres barns udvikling og læring.
Velkommen i ungemiljøet på Abildgårdskolen,
vi glæder os til samarbejdet.
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Navne og telefonnumre m.m.

Kort om ungemiljøet
Der går ca. 120 elever i A-skolen, fordelt på 2 klasser på hver årgang.
Alle elever går i skole hver dag fra kl. 8.00 - 15.00.
Der er 1 afdelingsleder og 16 lærere - til at varetage arbejdet med
elevernes læring og trivsel.

Skolens kontor: 6375 2233
Skolens hjemmeside:
www.abildgaardskolen.odense.dk
Skolens email:
Abildgaardskolen.buf@odense.dk
ForældreIntra:
si.abildgaardskolen.odense.dk/fi/
ForældreIntra på mobilen
si.abildgaardskolen.odense.dk/m/fi/

Folderen med værdigrundlaget fås ved henvendelse til skolens
kontor eller kan ses/hentes på skolens hjemmeside (se bagsiden)

Afdelingsleder:
Allan Feldskou
Mailadresse: aef@odense.dk

Forventninger til eleverne

Klasselærere i 18/19:
7.A: Rene Linnebjerg og Mohammed Khalil Jomaa

•
•
•
•

7.B: Lilian Sørensen og Helle Bergholdt Danielsen

•
•
•

At jeres barn møder til tiden, dvs. kl. 8 - HVER DAG.
At jeres barn møder frisk og udhvilet.
At jeres barn medbringer bøger, pennalhus /computer.
At jeres barn tjekker elevintra, hvor der bl.a. står, hvilke lektier eleverne skal lave.
At jeres barn overholder skolens regler.
At jeres barn deltager aktivt i alle skolens fag og
aktiviteter.
At jeres barn viser voksne og kammerater respekt.

8.A: Jan Rude Edlefsen og Morten Groth Schärfe
8.B: Karin Larsen og Jørgen Peder Jochumsen
9.a: Rikke Duch og Sten B. Olesen
9.b: Sandra Berg Bedford og Michael G. Andersen
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2

7

Vær at vide om ungemiljøet
Brug af computer/IPad/mobiltelefon i undervisningen
Med den nye folkeskolelov er der øget fokus på anvendelse af IT i
undervisningen.
Eleverne skal som udgangspunkt medbringe deres egen computer
eller tablet til den daglige undervisningen.
Skolen har et begrænset antal bærbare computere, som kan langtidslånes af de elever, der ikke kan medbringe deres egen computer.
Ved langtidslån af en computer er der visse regler, der skal overholdes., bl.a. skal computeres erstattes, hvis den beskadiges eller
bliver væk.
Langtidslån af computer kræver forældreunderskrift.
Hvis jeres barn/unge har deres telefon, IPad eller computer med i
skole, har skolen ingen forsikring der dækker, hvis der opstår skader.

9. klasses eksamen
Alle elever skal til prøve i:
Dansk: mundtlig og skriftlig
Matematik: skriftlig
Engelsk: mundtlig og
Naturfagsprøve: mundligt.
Derudover kommer eleverne op i 2 udtræksfag.

Værd at vide om ungemiljøet
I ungemiljøet har vi høje forventninger til eleverne. Vi forventer, at
eleverne ved, hvad det vil sige at gå i skole. Vi arbejdet med at gøre eleverne dygtigere, såvel fagligt som socialt, og selvstændige, så
de efter 9. klasse er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Det betyder ikke, at I som forældre bliver mindre betydningsfulde
- tværtimod! Det er afgørende vigtigt for jeres barn, at I følger
med i jeres barns/unges udvikling, læring og trivsel.
Vi vil løbende orientere jer om vores syn på det, og I vil hurtigt blive kontaktet, hvis der er ting, der bekymrer os.
Vi anvender kun elektronisk kommunikation, så derfor er det vigtigt, at I mindst to gange om ugen tjekker ForældreIntra, og at vi
på skolen har et eller flere telefonnumre til jer.
På bagsiden er der ”adresser” til ForældreIntra samt link til ForældreIntra på mobilen.
Vidste du at du kan få en SMS, når der er beskeder til dig på ForældreIntra?
Husk at give besked når/hvis I skifter telefonnumre!
Test i ungemiljøet
Skolen følger planen for nationale test. Derudover vil der hvert år
blive taget faglige tests i dansk og matematik.
I 9. klasse kommer eleverne til 9. klasses eksamen.

Skole/hjemsamtale
Vi prioriterer forældresamarbejdet højt.
Jeres opbakning og interessen for jeres barns skolegang er vigtig .
I løbet af et skoleår holdes der forældremøder og 4 skole/
hjemsamtaler. Udgangspunktet for skole/hjemsamtalerne er jeres
barns/unges faglige og sociale udvikling ud fra de mål der aftales.

6

3

Værd at vide om ungemiljøet
Vi ønsker at alle elever bliver så dygtige de kan. Derfor er det vigtigt for
os både at arbejde med elevernes faglige og sociale kompetencer. Nedenfor har vi beskrevet nogle af de elementer i skoledagen, som er specielle på Abildgårdskolen

Målstyret undervisning
På Abildgårdskolen har vi besluttet at arbejde med målstyret undervisning. De opstillede læringsmål forklares og tydeliggøres, så eleverne ikke
er i tvivl om, hvad de skal lære såvel fagligt som socialt.

Dansk som andet sprog
Vi har et stort fokus på at udvikle elevernes sproglige kompetencer. Derfor bruger lærerne meget tid på at arbejde med sprog i alle fag.

Skolerejse og demokratitur
I slutningen af 7. klasse tager eleverne på demokratitur til København. Eleverne skal bl.a. besøge Christianborg, hvor de får en rundvisning i Folketinget.
I slutningen af 8. klasse kommer eleverne på en skolerejse. Rejsen
kan foregå i udlandet eller i Danmark.

Valgfag
Eleverne på 7. årgang får kommende skoleår obligatorisk
praktisk/musisk valgfag. Valgfagene forgår på skolen.
8. og 9. årgang på Abildgårdskolen er med i et valgfagssamarbejde
mellem andre folkeskoler i Region Nord, Fritidsundervisningen,
SDE , ZOO, og Foreninger. Eleverne skal selv sørge for tansport til
det sted, hvor eleven skal have valgfaget.

Uddannelse og job
Læsebånd
Vi har fokus på læsning og vi begynder hver dag med læsebånd fra 8.008.15
Det er ikke kun i dansk, der er fokus på læsning. Faglig læsning er en vigtig del af alle fag.

Samlinger
En gang om måneden har vi fællessamling i forhallen med fællesang,
optræden og meddelelser.

Emnet uddannelse og job er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra
børnehaveklasse til 9. klasse.
I ungemiljøet skal eleverne især udfordres på deres uddannelsesvalg. Det sker bl.a ved et tæt samarbejde med elever, forældre.
lærer og Ungdommens Uddannelsesvejleder. Eleverne kommer på
introduktionskurser til ungdomsuddannelse, brobygning, virksomhedsbesøg mv. Formålet med disse praktikker er, at eleverne får
kendskab til forskellige ungdomsuddannelser så de bedre kan
træffe valg om ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

Uddannelsesparathedsvurdering - UPV

Frikvartersordning
Eleverne i ungemiljøet må være inde i frikvartererne. I 12-pausen har
eleverne mulighed for at gå i hallen og spille bold.

Højtider
Vi fejrer både jul og Ramadan. Der gives fri i begrænset omfang ved
fejring af Eid.
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I 8. og 9. klasse, skal eleverne vurderes om de er uddannelsesparate, to gange årligt i hver klasse, dette bliver gjort i oktober- og juni
måned.
Eleverne bliver vurderet på deres karakterer, sociale, personlige og
praksisfaglige kompetencer.
For de elever, der ikke er erklæret uddannelsesparate, skal der
laves en skriftlig handleplan, hvor af det fremgår, hvad skolen,
UUO-vejlederen, eleven og forældrene skal arbejde med for at eleven bliver uddannelsesparat.

Der gives skriftlig besked på MinUdannelse til de forældre,
hvis barn ikke er uddannelsesparat.
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