Velkommen til udskolingen
på Fjerritslev Skole
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Hvad betyder det at komme i udskolingen? - progressionen gennem folkeskolen

• Det nære.
• At lære at gå i skole.
• At lære at læse.

Mellemtrinnet
• Mere udsyn.
• Faglig konsolidering.
• Mere abstrakt og
kompleks tænkning.

• Det fjerne
• Større fokus på fag/nye
fag.
• Uddannelsesvalg og
uddannelsesparathed.

Indskolingen

Udskolingen

Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathedsvurdering

Fagligt
8. Klasse: et gennemsnit på mindst 4 - dog 5,0 for 3-årige
gymnasiale uddannelser.
9. og 10. klasse:
Erhvervsuddannelse: dansk og matematik mindst 02.
Gymnasiale uddannelser: gennemsnit 5 men 4 for HF.

Personligt
Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og
valgparathed.

Socialt
Samarbejdsevne, respekt og tolerance.

Praksisfagligt
Praktiske færdigheder og kreativitet,arbejdskendskab og
virketrang.
Værkstedsfærdigheder.
Kunne anvende teorier i praksis.
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UUV/Præst
Ca. 5 timer

Skoleugens opbygning
Nye fag:
•
•
•
•
•

Fag
24 timer

Pauser
ca. 6 timer

Fysik/kemi
Biologi
Geografi
Samfundsfag
Valgfag

35 timer/
uge

LEUDVIKLINGSPLAN

skridt vil vi tage
ste skoleår for at
ene?

8.05-15.05

derigennem at øge sandsynligheden for, at de gennemfører den valgte
uddannelse.
UUV
UUV

Præst

7. klasse
Selvtillid og
selvværd.
Trivsel

8. klasse
Dannelse.
Sprog og
fremtidsmuligheder.

9. klasse
Uddannelse.
Naturfag og
uddannelse.

Udvikling af
personlige og
sociale
kompetencer.

Bevidsthed om
mulige
uddannelsesvalg.

Bevidsthed om
eget
uddannelsesvalg.

Kontaktlæreren
har løbende
samtaler med
den enkelte
elev.

Det at være en
del af et
samfund +
erhvervskendskab.

Hvilke
jobmuligheder er
der, og hvad
kunne jeg tænke
mig at blive?

Fagdage:
styrkelse af
årgangens,
klassens og den
enkeltes trivsel.

Fagdage: at
blive bevidst om
erhvervsønsker
bla. gennem
virksomhedsbesøg, fordrag
o.lign.

Fagdage: at
blive bevidst om
uddannelsesvalg
gennem besøg
på forskellige
udd.inst., praktik
olign.

I 10. klasse vil de elever, der stadig er i tvivl, eller er blevet erklæret ikke
uddannelsesparate, få mulighed for at komme i brobygning på
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Fjerritslev Skole
Borups Allé 8, 9690 Fjerritslev

Tlf. 72578040
www.fjerritslev-skole.dk
fjerritslevskole@jammerbugt.dk

Hvad forventer vi af forældrene?

Princip for afholdelse af skole-/hjemsamtaler på Fjerritslev Skole
Formål

Formålet med skole-hjemsamarbejdet er – med udgangspunkt i skolens
værdigrundlag – at forældrene spiller en aktiv rolle i forhold til deres børns
trivsel og faglige udbytte i skolen.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §1
"Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver
dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie,
giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse af menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs
alsidige udvikling."
Og §44 Stk. 2 Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om:
3) samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet.

Mål

Sådan gør vi

Målet med skole-/hjemsamtalerne er:
•

At skolens medarbejdere fremlægger deres viden om og oplevelse
af barnets trivsel og faglige, personlige og sociale udvikling.

•

At forældre og børn får mulighed for at fortælle, hvordan de ser på
og oplever barnets trivsel og faglige, personlige og sociale udvikling.

•

At skole, barn og forældre sammen opstiller mål og handlinger for
arbejdet med barnets faglige, personlige og sociale udvikling, således at alle parter arbejder sammen og i samme retning.

•

At få drøftet hvad skole og forældre kan gøre for at støtte barnet.

Der afholdes 2 skole-hjemsamtaler om året.
Første samtale afholdes før efterårsferien.
Ved denne samtale drøftes årets arbejde: det sociale, personlige og faglige. Hvad skal dit barn arbejde med?Hvilke forventninger har I
til os?
Anden samtale afholdes i marts-april – for ikke-uddannelsesparate
eleHvordan
kan vi sammen
ver i 8. og 9.klasse ligger denne samtale
dog i december-januar.
Anden samtale tager udgangspunkt i elevplanerne
og diverse prøver og
indfri forventningerne?
test. Der gives en status, og en opfølgning på målene, og der fastlægges
evt. nye mål for barnets faglige, sociale og personlige udvikling.

Dannelse - Anerkendelse – Tryghed – Engagement - Ansvarlighed
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