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Med afsæt i udskolingens værdigrundlag, og for 

at sikre en ensartet kvalitet, arbejder vi ud fra 

følgende overskrifter:  

• Årsplaner 

• Selvstyrende team – samarbejdsaftaler og 

værdiafklaring i teamene 

• Trivsels- og relationsarbejdet 

• Mål, evaluering og dokumentation 

• Overgange og overlevering  

• Skole-hjem-kommunikation  

• Elevernes hjemmearbejde  

• Den kollegiale ansvarlighed  

 

I kan også læse mere om skolens værdigrund-

lag, trivselsarbejde, kontaktforældre, principper 

for skole-hjem-samarbejde, kommunikation 

m.m. – alt sammen  på skolens hjemmeside.   

I udskolingen ser vi det som vores primære mål 

at bidrage til, at hver enkelt elev ved afslutnin-

gen af 9. klasse oplever sig selv som et helt og 

succesfuldt menneske med faglige, personlige 

og sociale kompetencer, der ikke alene sætter 

dem i stand til, men også giver dem oplevelsen 

af at være rustet til at håndtere de valg, de 

træffer, og at de træffer de valg, de ønsker.  

Denne målsætning har betydning for den måde 

vi organiserer os på i udskolingen, for de ind-

satsområder vi prioriterer, og for den pædagogi-

ske tilgang vi lægger vægt på. Livet i Udskolin-

gen er en introduktion til netop dette.  

 

Kære forældre 

Hermed en introduktion til livet i udskolingen på Hellerup Skole. Introduktionen er skrevet 

til jer forældre, men vi opfordrer til at I snakker den igennem med jeres børn, da det er vig-

tigt, at I hjemme bakker op om arbejdet i udskolingen. 

 

Vi vil opfordre jer til at være opmærksom på følgende: 

• Hold jer opdateret på ForældreAULA dagligt 

• Mind gerne jeres barn om at holde sig orienteret 

på ElevAULA mindst én gang om dagen 

• Forældrenes Uni-login er personligt og bør ikke 

benyttes af eleverne. Vi har brug for at kunne 

kommunikere med forældre i et for eleverne luk-

ket forum 

• Alle elever i udskolingen får stillet et skab til rå-

dighed. Eleverne skal selv medbringe en hænge-

lås 

• Alle elever skal medbringe en bærbar computer 

hver dag. Er dette ikke muligt, kan skolen stille en 

til rådighed 

• Det er meget vigtigt, at alle elever hjælper til med 

den daglige oprydning. Vi har en dukseordning – 

men vi forlanger også en vis selvjustits 

• Læs og tal med jeres børn om skolens trivselspoli-

tik, som findes i dokumentet ”Vi vil trives” på sko-

lens hjemmeside 

• Læs og tal med jeres børn om Hellerup Skoles 

værdier, som fremgår af Livstrampolinen, der li-

geledes ligger på hjemmesiden under ”Værdier” 

• Spørg jeres børn om  hvad de har lært i  dag, i ste-

det for hvad de har lavet 
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Udskolingen består i år af følgende pædagogiske medarbejdere. Oversigten her er en fordeling af lærer-

ne på årgangstrin. Under hvert navn er der angivet lærerens initialer henholdsvis i skemaet og på AULA.   

 
 

 

 

   

  

 

 

Et forventningsfuldt udskolingsteam  

Præsentation  

7. ÅRGANG TITAN 

Morten 

Neukirch: 
MN i skema 

MONE på AULA 

Finn  

Verwolt:  
FV i skema 

FIVK på AULA 

Jesper  
Nielsen: 
JN i skema  
JEGN på AULA 

Henrik  Juul 

Svenningsen:  
HS i skema 

HESV på AULA 

Lotte 

Mylenberg:  
LM i skema 

LOMY på AULA 

 

8. ÅRGANG URANUS 

Thordis 
Hofdahl: 
TH iskema 

THHO på AULA 

Jesper   
Lanthen: 
JL i skma 

JELA på AULA 

Pernille Kim 

Kofoed 
PEKO i skema 

PK på AULA 

Lasse Rønnow 

Apel 
LARØ i skema 

LR på AULA 

Peter Merrild  
PEME i skema 
PM på AULA 

 

9.ÅRGANG NEPTUN 

Kenneth 
Schmidt 
KS i skema 

KESC på AULA 

Tine 
Raabyemagle: 
TR i skema 

TIRA på AULA 

Anette  
Petri: 
AP i skema 

ANPE på AULA 

  

Karin 

Rosenbom: 
KR i skema 

KARO på AULA 

Piet 
Mertz: 
PI i skema 

PIME på Aula 

 

MEGANORD 

Anna Schier-
Petersen: 
AS i skema 
ANSP på AULA 

Dennis Falk  
Andersen 
DA i Skema 
DEFA i AULA 

Søren  

Lønstrup 
i skema 

SØLØ på AULA 

Dorte  

Tostenæs 

DT i skema 

DOTO i AULA 

  

Bagerst: Finn, Jesper N, Piet, Jesper l., Lasse, Karin og Kenneth  

Mellemrække: Thordis, Peter, Dorte, Dennis og Anna 

Front: Tine, Morten, Anette, Søren, Lotte, Pernille og Henrik 
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Fagfordeling  

Fagfordelingen på de tre årgange fordeler sig således  i skoleåret 2018—2019 

  7. GRØN 7. LILLA 7. ORANGE 8. BLÅ 8. GUL 8. RØD 
 

9. BLÅ 9. GUL 9. RØD 

KL. LÆRER MORTEN LOTTE/
FINN 

JESPER N/
HENRIK 

 LASSE PERNILLE/
THORDIS 

 JESPER L/
PETER 

TINE KENNETH KARIN 

DANSK JESPER L FINN JESPER N  LASSE PERNILLE  JESPER L ANETTE FINN JESPER N 

MATEMATIK MORTEN LOTTE KENNETH  LOTTE  PETER/
KENNETH/ 

LOTTE 

PETER/
KENNETH/ 

LOTTE 

PETER/
KENNETH/ 

LOTTE 

PETER/
KENNETH/ 

LOTTE 

PETER/
KENNETH/ 

LOTTE 

ENGELSK JESPER L PERNILLE TINE JESPER L KARIN TINE TINE PERNILLE KARIN 

HISTORIE  JESPER N PETER THORDIS THORDIS  KARIN 
 

PETER PETER THORDIS JESPER N 

SAMFUNDS-
FAG 

      THORDIS  KARIN 
 

PETER PETER THORDIS JESPER N 

KRISTENDOM       THORDIS FINN  JESPER N  FINN  THORDIS JESPER N 

TYSK TINE TINE TINE FINN FINN FINN TINE TINE TINE 

FRANSK KARIN/
IDA 

KARIN/
IDA 

KARIN/
IDA 

 KARIN/
IDA 

 KARIN/
IDA 

KARIN/
IDA  

KARIN/
IDA  

KARIN/
IDA  

KARIN/
IDA  

BIOLOGI PIET/
HENRIK 

PIET/
HENRIK 

PIET/
HENRIK 

 HENRIK/
PIET 

 HENRIK/
PIET 

  HENRIK/
PIET 

HENRIK/
PIET 

 HENRIK/
PIET 

HENRIK/
PIET  

GEOGRAFI  PIET/
KENNETH 

 PIET/
KENNETH 

 PIET/
KENNETH 

 PIET/
KENNETH 

  PIET/
KENNETH 

 PIET/
KENNETH 

  PIET/
KENNETH 

  PIET/
KENNETH 

  PIET/
KENNETH 

FYSIK/KEMI  KENNETH 
HENRIK 

 KENNETH 
HENRIK 

 KENNETH 
HENRIK 

 KENNETH
MORTEN/

HENRIK 

 KENNETH
MORTEN/

HENRIK 

KENNETH-
MORTEN/

HENRIK 

 KENNETH
MORTEN/

HENRIK 

 KENNETH
MORTEN/

HENRIK 

KENNETH 
MORTEN/
HENRIK  

IDRÆT PERNILLE/
LASSE 

PERNILLE/
LASSE 

PERNILLE/
LASSE 

PERNILLE/
LASSE 

PERNILLE/
LASSE 

PERNILLE/
LASSE 

LASSE/
JESPER N 

LASSE/
JESPER N 

 LASSE/
JESPER N 

PRAKSIS- 
FAGLIGHED 

MORTEN/CECILIE  M/MARTIN P           

VALGFAG  KARIN/JESPER L/ 
PETER /FINN/THORDIS/LASSE  

KARIN/JESPER L/ 
PETER /FINN/THORDIS/LASSE  

5-ÅRIGT       LOTTE/HENRIK KENNETH 
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Fra mellemtrin til udskoling  

Vi ønsker at understøtte den udvikling, eleverne 

gennemgår i løbet af deres tre år i udskolingen. 

Denne proces forløber meget forskelligt, og spred-

ningen både med hensyn til modenhed og faglig-

hed kan være stor også inden for den enkelte klas-

se.  

Vores erfaring er, at specielt 7. klassetrin er præ-

get af forandringer. Vennegrupper opløses, og nye 

dannes, og i kortere perioder vil mange føle sig 

alene eller udenfor. En af udskolingens opgaver er 

netop at hjælpe de unge til, at disse forandringer 

sker hensigtsmæssigt, og at de kan finde nye plad-

ser i elevgruppen.  

Vi ser dog, at der med tiden skabes en ny orden 

med plads til og accept af alle, og de sidste skoleår 

opleves derfor ofte af eleverne som ”de allerbed-

ste”.   

Sociale, personlige og faglige kompetencer  

I udskolingen lægger vi vægt på både de sociale, 

personlige og faglige kompetencer. Arbejdet med 

at understøtte elevernes kompetencer foregår på 

mange måder, fx i forbindelse med fordybelsesda-

ge, parallellagt undervisning og projektperioder. 

Fordybelsesdage er dage, hvor eleverne arbejder 

hjemme med opgaver. Opgaverne får de udleveret 

af deres lærere på skolen fra 08.00-08.30. Herefter 

har eleverne mulighed for at gå hjem og arbejde, 

eller de kan blive på skolen, hvor der vil være pæ-

dagogisk opsyn. Opgaverne vil være tilgængelige 

om morgenen og skal senere på dagen afleveres 

elektronisk. 

Der er to overordnede formål med vores fordybel-

sesdage:  

• Eleverne skal fordybe sig i et udvalgt stofom-

råde  

• Eleverne skal træne den udvalgte disciplin 

inden for 21st Century Learning Skills (se se-

nere), som hedder selvevaluering. Det er 

især langvarig læringsaktivitet og planlæg-

ning af eget arbejde, som vi arbejder med  

 

Vi har indbygget en progression i fordybelsesdage-

ne, så eleverne vil opleve opgaven grebet an på 

forskellig måde i løbet af de tre år. I starten vil 

strukturen for opgaven være relativt stram og mod 

slutningen af udskolingen vil rammerne gradvist 

blive friere.  

Der vil i det kommende skoleår være placeret en 

række fordybelsesdage, disse fremgår af årskalen-

deren. 

Parallellagt undervisning betyder, at når en klasse 

på en årgang har et fag, så har alle klasser på år-

gangen samme fag. Denne konstruktion giver os 

blandt andet mulighed for at tilgodese sprednin-

gen, der kan være i modenhed, faglighed og sa-

marbejdskompetencer.  

 

Livet i udskolingen  

Udskolingen på Hellerup Skole defineres som 7.- 9. kl. Målet er, at disse afsluttende år     

opleves som en naturlig forlængelse af den enkeltes elevs øvrige skoleforløb. 
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Praktisk i udskolingen  

Der er en række praktiske forhold på skolen og i udskolingen, som vi forventer, at I er for-

trolige med, at I bakker op om og gør tydelige for jeres børn. 

Uddannelsesvejledning    

Uddannelsesvejledningen på Hellerup Skole va-

retages af UU-nord. Skolens vejleder er Bente 

Bech, som vil kunne træffes på skolen efter afta-

le.   

Vejledningen starter med en gennemgang af det 

danske uddannelsessystem i 7. klasse. 

I 8. klasse skal eleverne af to omgange introdu-

ceres til og deltage to dage i undervisningen på 

en ungdomsuddannelse. Skolen vælger hvilke 

ungdomsuddannelser, eleverne skal besøge.  

Elever med ekstra behov for afklaring vedrøren-

de deres valg af ungdomsuddannelse og erhverv 

kan komme i individuel praktik på en af ung-

domsuddannelserne og/eller på en arbejds-

plads.  

Alle elever har mulighed for praktik i 9. klasse 

med selvskaffede praktikpladser. Praktikken er 

placeret i ugen op til påske, mens resten af sko-

lens elever har fællesuge. 

 

Se også: UU-Nord.dk => 7-10.kl => praktik.  

Mail: U-BB@uu-nord.dk  

tlf.: 51 39 32 11  

Morgenmad, frokost og drikkevarer  

Generelt henter eleverne meget sodavand, 

energidrik, junkfood og snacks på tanken eller i 

Waterfront. Det er ikke tilladt at indtage dette 

på skolens område. Det er derfor vigtigt, at I 

hjemme tager en snak med jeres børn om deres 

forbrug. Vi vil på skolen tage dette emne op med 

eleverne ved skolestart. 

Vi forventer, at alle elever:  

• Møder udhvilede til undervisningen 

• Har spist morgenmad  

• Har enten en sund madpakke med til fro-

kost eller klippekort til madboden den fly-

vende tallerken (kan købes med sedler el-

ler mobilepay på skolens kontor) og gerne 

flere sunde snacks til en lang skoledag   

Rygning  

Der er to regler vedrørende rygning:   

• Der må ikke ryges på skolens matrikel 

• Der må ikke ryges i undervisningstiden, på 

ekskursioner og skolerejser 

Mobiltelefoner   

Der er i udskolingen følgende retningslinjer ved-

rørende brugen af mobiltelefoner. Mobiltelefo-

nen må ikke anvendes i undervisningen heller 

ikke som lommeregner eller til at tage noter på. 

Mobiltelefonerne vil blive samlet ind ved under-

visningens start og udleveret ved skoledagens 

afslutning. Forældrene accepterer denne aftale 

ved at underskrive udgangstilladelsen/

mobilaftalen.  

Computere   

It er en integreret del af undervisningen, og vi 

forventer derfor, at alle elever har en opladt 

bærbar computer med hver dag. Såfremt eleven 

ikke har sin egen, kan skolen stille en computer 

til rådighed.  

Tablets er som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt i 

undervisningen.  

mailto:U-BB@uu-nord.dk
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Skemaer  

I udskolingen vil der blive udsendt skemaer for et 

antal uger ad gangen. Der kan i disse skemaperio-

der forekomme mindre afvigelser. Dette vil blive 

meddelt på Elev- og ForældreAULA. Som udgangs-

punkt kan I forvente, at skoledagene slutter:  

Mandag: 15:40  

Tirsdag: 14:00  

Onsdag: 15:40  

Torsdag: 14:00  

Fredag: 15:40 

Skolen har fået tildelt nyt naturfagslokale på Hel-

lerupvej. Dele af undervisningen vil derfor foregå i 

dette lokale. For 7.årgang vil idrætsundervisnin-

gen foregå på Hellerup Fritidscenter (Gersonsvej 

41). Eleverne står selv for transport frem og tilba-

ge fra undervisningslokalerne. Ud fra skolens re-

gelsæt er det påkrævet at benytte cykelhjelm, når 

der cykles i skoletiden. 

Hvis vi er på ekskursioner eller deltager i andre 

arrangementer, kan skoledagens start- og sluttids-

punkt variere. Ændringer vil kunne ses på opslags-

tavlen i ForældreAULA.  

Årskalenderen sidst i dette dokument giver mulig-

hed for at få et samlet overblik over årets arrange-

menter og fordelingen af de forskellige undervis-

ningsuger. 

Skolefest   

Skolefesten er en succes, og det er et stort ønske 

fra eleverne, at den bliver gentaget hvert år. Det 

er derfor en tradition, som vi gerne opretholder.  

Der må ikke drikkes nogen form for alkohol til 

denne fest. Hvis vi konstaterer dette, vil det med-

føre bortvisning fra festen og forældrene vil blive 

kontaktet. Festen vil i dette skoleår blive afholdt 

torsdag d. 6. februar. 

Fravær  

Ved sygefravær og andet fravær er det forældre-

nes ansvar, at meddele dette i elevens elektroni-

ske kontaktbog, som findes på AULA. Gerne så 

hurtigt som muligt.  

Ved sygefravær på en dag med ekskursion skal 

den lærer, der skal med på ekskursionen, under-

rettes. Hvem den pågældende lærer er, fremgår af 

skemaet. Ring gerne til en klassekammerat, der er 

med på turen, da det ikke er sikkert, at e-mails vil 

blive læst fra morgenstunden. 

Ved planlagt fravær i mere end to dage skal ele-

vens kontaktlærer og skolens ledelse kontaktes.   

Udgangstilladelse  

Som udgangspunkt har alle elever, via en foræl-

dreunderskrift, udgangstilladelse i udskolingen. 

Eleverne kan frit forlade skolens område, men skal 

naturligvis være tilbage i så god tid, så de er klar til 

undervisningen. Se i øvrigt skolens retningslinjer. 

Tilladelsen er gældende for et år ad gangen, og 

skal fornyes ved starten af hvert skoleår.  

Udgangstilladelsen giver os bl.a. også mulighed for 

at mødes andre steder end på skolen, når vi skal 

på ekskursioner. Eleverne vil også i den forbindel-

se kunne få fri andre steder end skolen, men der 

vil altid være mulighed for hjemtransport i følge-

skab med en lærer. 
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Studietid 

Som et nyt tiltag, vil der i det kommende skoleår 

være studietid for alle elever i udskolingen. Stu-

dietid er fastlagt til hver tirsdag i 3.modul, hvor 

elever vil kunne fordybe sig i lektiearbejde, faglig 

fordybelse, feedback og kontaktsamtaler. Udsko-

lingslærerne vil være tilstede i modulet, så der er 

rig mulighed for at søge hjælp til skolearbejdet. 

 

Valgfag 

Valgfag på 7. klassetrin er konverteret til det nye 

fag praksisfaglighed. Her har eleverne valgt imel-

lem håndværk og design, musik og madkundskab. 

Dette afsluttes med en eksamen på 8. klassetrin. 

Valgfag på 8. og 9. årgang ligger i foråret Der ud-

bydes seks fag og undervisningen foregår på Hel-

lerup Skole. 

Som forberedelse til projektopgaven på 8. og 9. 

årgang vil eleverne modtage en række work-

shops, der understøtter arbejdet med projektop-

gaven. 

MinUddannelse.dk  - Årsplaner (AULA connect) 

MinUddannelse.dk er Gentofte Kommunes digita-

le elevplan. Det er her de faglige årsplaner udgi-

ves, og det er her, kontaktlæreren refererer kon-

taktsamtaler og løbende vurderer elevernes per-

sonlige, sociale, og læringsmæssige udvikling.   

To- og femårigt naturfagsforløb  

På Hellerup skole har eleverne fra 8. klassetrin 

mulighed for at vælge mellem det 2-årige og det 

5-årige naturfagsforløb.  

Alt efter faglig interesse og motivation vælger ele-

verne sig ind på de to hold efter jul på 7. klasse-

trin.  

Det 5-årige naturfagsforløb er blevet til i samar-

bejde med Gl. Hellerup Gymnasium. Forløbet er 

oprettet som særligt tilbud til elever med særlig 

interesse for naturfag og matematik. Eleverne vil i 

8. og 9. klasse på Gl. Hellerup Gymnasium modta-

ge to ekstra ugentlige timer i matematik og fysik/

kemi. Efter 9. klasse har disse elever mulighed for 

at fortsætte på en naturvidenskabelig linje på Gl. 

Hellerup Gymnasium. Undervisningen vil blive 

varetaget af naturfagslærere fra Hellerup Skole 

og Gl. Hellerup Gymnasium.  

Undervisningen på det 2-årige hold følger det 

normale timetal. Det betyder rent praktisk , at de 

2-årige og 5-årige undervises hver for sig, men 

overvejende i de samme emner og ud fra den 

samme årsplan. I og med at undervisningen i na-

turfag og matematik er holddelt på 8. og 9. år-

gang, åbner det muligheder for differentierede 

arbejdsmetoder, arbejdstempo og niveau på de 

to hold. 

 

Indsatsområder i udskolingen  

Vi ønsker, at Hellerup Skole skal være en skole i udvikling. Det sker bl.a. ved at sætte  

fokus på en række indsatsområder . 
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Skolerejse og den internationale dimension  

Undervisningsministeriet har defineret den inter-

nationale indsats som værende en af de fire vig-

tigste tværgående dimensioner i folkeskolen. 

Fælles for de tværgående dimensioner er, at de 

skal medtænkes i alle skolens fag og inddrages i 

undervisningen, hvor det er relevant. 

I anden halvdel af udskolingen tager vi på en sko-

lerejse til udlandet. Vi prioriterer, at kombinere 

dette med et kulturmøde med jævnaldrende un-

ge, typisk i et etableret samarbejde med skole/

gymnasie. Opsparing til skolerejsen introduceres 

ved førstkommende forældremøde i 7.klasse. 

Maximumbeløbet for selve skolerejsen er af sko-

lebestyrelsen vedtaget til at være 3.500kr. 

Da Hellerup Skole er certificeret UNICEF 

rettighedsskole, vil der hvert år været en fælles 

projektuge, som tager udgangspunkt i børnekon-

ventionen.  

Teaterforløb  på 7. årgang 

Gennem flere år har 7. årgang arbejdet med og 

opført en teaterforestilling. De sidste par år har 

den været placeret i en lånt teatersal på Helle-

rupvej . Erfaringerne fra tidligere år er, at vi med 

dette arbejde får en praktisk tilgang til litteratu-

ren, træning i samarbejde/kollaboration og selv-

evaluering jvf. 21st Century Learning Skills samt et 

fantastisk sammenhold, som øger trivslen på år-

gangen. 

Synlig læring og 21st Century Learning Skills 

Vi har fortsat fokus på synlig læring og 21st Centu-

ry Learning Skills i undervisningen. 

Synlig læring bygger på den New Zealandske pro-

fessor John Hatties forskning, som rangerer 150 

forskellige indsatser efter deres effekt på elevens 

læring. 

21st CLS bygger på en række internationale for-
skere og virksomheders definition af de overord-
nede kompetencer hos eleverne, det er vigtigt at 

udvikle, da disse bliver nødvendige for dem i livet 
efter skolen. De overordnede kompetencer be-
står af følgende: 

• Kollaboration/samarbejde 

• Videnskonstruktion 

• Selvevaluering 

• Løsning af problemer fra den virkelige ver-
den samt innovation 

• Brug af it 

• Kompetent kommunikation 

Gennem en bevidstgørelse af egne læringsmål, 

progression og videre vej mod nye mål, øges ele-

vernes engagement og motivation i læringen. 

Dette opnås gennem tydelige mål og kriterier for 

målopfyldelse samt god feedbackkultur. I dette 

skoleår har udskolingen fokus på feedback og 

evaluering. 21st CLS vil indgå som et meget an-

vendeligt værktøj i forbindelse med synlig læring 

i undervisningen. I projektugerne er der særligt 

fokus på enkelte kompetencer. Hvilke og hvornår 

fremgår af årsplanen. 

Udskolingens nyhedsbrev (Udskolingsindblik) 

Fire gange årligt udsender vi udskolingens ny-

hedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder  eksempler 

på og information om , hvad vi laver i udskolin-

gen og det udfolder også de mere generelle be-

skrivelse her fra Livet i udskolingen. 

UNICEF rettighedsskole 

Hellerup Skole blev i sommeren 2019 certificeret 

UNICEF rettighedsskole. Dette betyder at skolen 

hvert år vil have fokus på børns rettigheder.  

Dette vil ske gennem undervisningen og skolens 

rettighedsråd.  

Udskolingen vil hvert år have en fælles projekt-

uge, som tager udgangspunkt i børnekonventio-

nen.  
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Faglighed og trivsel  

I udskolingen skærpes de faglige krav, og erfarin-

gen viser, at der er flere elever, som i løbet af ud-

skolingsårene bliver optaget af faglighed, – flere 

som gerne vil lære. Vi oplever, at viljen til at lære 

har betydning for elevens trivsel i skolen. Trivsel 

og motivation er ofte hinandens forudsætninger, 

hvilket blandt andet er medvirkende til, at vi pa-

rallellægger vores undervisning. Eleverne får der-

ved udvidet deres sociale og faglige netværk, og 

de har typisk tre faglærere at kunne trække på og 

blive vejledt af i størstedelen af fagene. Vi vægter 

ind imellem også at lave forløb udelukkende for 

den enkelte klasse. For selvom tilhørsforholdet til 

årgangen spiller en stor rolle, er klassen for flere 

– elever som forældre – fortsat en vigtig referen-

ceramme. Vi prioriterer klassens liv højt og øn-

sker samtidig at fremme et tydeligt og stærkt til-

hørsforhold til årgangen.   

De pædagogiske rammer  

Alle eleverne i den danske folkeskole skal udnytte 

deres faglige potentiale maksimalt , og de skal 

lære meget. Blandt andet derfor oplever nogle 

unge et stort pres. Derfor prioriterer vi vores pæ-

dagogiske arbejde højt, hvor vi lægger vægt på 

den tætte relation til hver enkelt elev. Denne pri-

oritet har betydning for de rammer, vi har define-

ret for vores pædagogiske arbejde. Rammerne 

kan kort beskrives ud fra følgende tre over-

skrifter: Kontaktlærere, UPV og klasselærere. 

Kontaktlærer  

Der afholdes som udgangspunkt fire kontaktsam-

taler med hver enkelt elev om året. Formålet 

med samtalerne er overordnet at styrke elever-

nes refleksive kompetence og almene uddannel-

sesparathed. Rammen for samtalerne er elever-

nes  faglige kompetencer og trivsel, og en gen-

nemgående tråd i samtalerne vil være tre grund-

læggende spørgsmål fra Synlig Læring: Hvad er 

mit mål? Hvor er jeg i forhold til målet? Hvad er 

mit næste skridt? 

Antallet af samtaler kan naturligvis variere, da 

behovet kan være forskelligt, men alle elever kan 

altid bede om en samtale med kontaktlæreren. 

Det er vigtigt at understrege, at vi taler med ele-

ver væsentligt oftere end fire gange om året. Dis-

se samtaler vil som regel ikke blive skriftligt doku-

menteret, men bidrager naturligvis til vores pæ-

dagogiske arbejde med den enkelte elev.  

Samtalerne ligger bl.a. til grund for elevens ud-

dannelsesparathedsvurdering. 

UPV 

En uddannelsesparathedsvurdering er en vurde-

ring af hver enkelt elevs uddannelsesparathed 

foretaget af elevens læreres og uddannelsesvej-

lederen. Det vil sige deres parathed til at gen-

nemføre en ungdomsuddannelse. Den første 

UPV foretages i midten af 8. klasse, og  i midten 

af 9. klasse foretages den endelige vurdering.   

Klasselærer 

Hver klasse har udover en kontaktlærer også en 

klasselærer, der arbejder med klassens sociale 

trivsel og samarbejder med kontaktforældrene. 

Arbejdet med klassens og årgangens trivsel kan 

variere efter behov. Klassearbejdet kan fx foregå i 

den understøttende undervisning. Hvis man som  

Trivsel i udskolingen 

Vi anser elevens faglige, sociale og personlige trivsel som et fælles ansvar – et samarbejde 

– mellem skole og hjem. 
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forældre oplever at have noget på hjerte, der 

omhandler eleven, så skal man som udgangs-

punkt kontakte elevens kontaktlærer. Hvis det 

drejer sig om klassen, skal man kontakte klasse-

læreren. Er man i tvivl, kontakter man kontaktlæ-

reren. 

Opbakning fra hjemmet 

Vi vil opfordre klassens forældre til at støtte op 

om klassens og årgangens liv – også i udskolin-

gen, og fortsætte klassens gode traditioner fra 

tidligere år. 

Forældrene opfordres til at være initiativtagere 

til at få diskuteret de nye spørgsmål, der dukker 

op. Det gælder fx de unges omgang med alkohol, 

fester og andre ting, der følger med at være 

teenager i dag. Det er derfor vigtigt at bakke op 

om de møder med SSP, som skolen eller den en-

kelte årgang arrangerer. 

Kontaktforældre 

Kontaktforældrenes opgaver er særdeles værdi-

fulde for både skolen, forældrekredsen og ikke 

mindst for børnene. Derfor vil vi to gange årligt 

indkalde årgangens kontaktforældre til møde 

med trinteamet til en åben snak om klassens triv-

sel.    

Kontaktforældrene vælges på skoleårets første 

forældremøde. Der skal minimum vælges to 

kontaktforældre for hver klasse.   

Kontaktforældrene i klassen har også i udskolin-

gen en vigtig funktion. Vi opfordrer til, at rollen 

som kontaktforældre udfoldes aktivt og initiativ-

rigt til stor glæde og gavn for klassens generelle 

trivsel. Vi opfordrer også til, at klassens øvrige 

forældre tager aktiv del i ansvar for klassens so-

ciale liv.  

Kontaktforældrene er bindeleddet mellem klas-

sens forældre og lærerne - og i særdeleshed klas-

selæreren. Kontaktforældrene støtter op om 

kommunikation mellem skole og hjem og er med 

til at planlægge forældremøder og andre arran-

gementer i skoleregi. På skolens hjemmeside er 

udgivet en  folder om arbejdet som kontaktforæl-

dre. Vi opfordrer alle forældre til at læse denne 

folder.  

Nordstjernen/MegaNord 

Nordstjernen er et kompetencecenter for elever,  

der har et ekstra behov for specialpædagogisk  

bistand i forhold til at øge deres deltagelsesmu-

ligheder i Hellerups Skoles læringsfællesskaber. 

Kompetencecenteret er en del af det differentie-

rede fællesskab på Hellerup Skole. Nordstjernens 

personale indgår i et udvidet samarbejde med 

eleven, forældrene, klassens lærere og pædago-

ger om den unges faglige, personlige og sociale 

trivsel og udvikling, og derfor indgår Nordstjer-

nens personale som en naturlig del af klassens 

fællesskab og bidrager til arbejdet med hele klas-

sen.  
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Studiecoaching 

Hvad er studiecoaching? Studiecoaching er  

samtaler mellem eleven og en studiecoach. I  

øjeblikket coacher Søren Lønstrup og Rikke Bille. 

Det er eleven der bestemmer, hvad der skal tales  

om, og samtalerne hjælper med de  

problemer og udfordringer, eleven går og tumler  

med. Samtalerne er fortrolige, og det, vi taler om, 

bliver mellem eleven og studiecoachen.  

Eleven kan rette henvendelse til en studiecoach ved 

at sende en sms til Søren (23264288) eller Rikke 

(23346227). Eleven kan også skrive til os på AULA. 

Skriv til Søren Lønstrup eller Rikke Alice Bille. Eleven 

kan også bede sin kontaktlærer eller klasselærer om 

at kontakte os.  

 

SSP –samarbejdet 

SSP er et lokalt samarbejde mellem Skole, Socialfor-

valtningen og Politi, hvis målsætning er at 

”opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt net-

værk, der har kriminalpræventiv indvirkning på 

børns og unges dagligdag”. Formålet med samarbej-

det er at skabe gode opvækstvilkår og sikre, at der 

gribes ind i god tid, hvis der findes truede grupper af 

børn og unge.  

 

SSP-samarbejdet går derfor først og fremmes ud på 

at afdække årsagerne til, at børn og unge udviser 

risikoadfærd, begår kriminalitet og på at bearbejde 

disse årsager.   

For at sikre en god kommunikation mellem de for-

skellige aktører og niveauer på SSP-området, har 

Gentofte Kommune ansat en SSP-konsulent, Pernille 

Ødegaard. Hun har bl.a. til opgave at give faglig 

sparring til SSP-medarbejderne på kommunens sko-

ler. På Hellerup Skole varetager Søren Lønstrup den-

ne funktion. Han kan derfor kontaktes, hvis man har 

brug for råd eller hjælp eller, hvis man er bekymret 

for børn eller unges adfærd, misbrug eller kriminel 

adfærd.   

Hærværk 

Udøves der hærværk på fx møbler, toiletter, teknisk 

udstyr, vil det som regel ende med et økonomisk 

erstatningskrav fra skolen til hjemmet.  
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Læring i udskolingen 

Elevernes faglige, sociale og personlige læring og udvikling er omdrejningspunkt for vores 

arbejde. Det er vores mål at skabe de bedste rammer for, at hver enkelt elev udnytter sit  

potentiale optimalt . 

Læringsstrategier  

I udskolingen vil de unge i stigende grad møde 

krav om at kunne deltage aktivt og lytte i forskelli-

ge læringssituationer.  

Vi arbejder i udskolingen på at skabe et udbytte-

rigt læringsmiljø for alle, der afspejler vores ønske 

om at tilgodese hver enkelt elevs læringspræfe-

rencer.  

Det skal være muligt for alle at lære uden at blive 

unødigt forstyrret. 

Arbejdsformer i udskolingen  

I udskolingen er fordybelsen fortsat meget central, 

men vi vægter også en hverdag med variation og 

adspredelse højt. Blandt andet derfor skelner vi 

mellem tre forskellige arbejdsformer: kursusperio-

der, fordybelsesperioder og projektperioder. For-

delingen over året, fremgår af årskalenderen sidst 

i dette dokument.   

Kursusperioder minder om et klassisk skema med 

de fleste skolefag på skemaet. 

Fordybelsesperioder er typisk af to ugers varighed 

og vil som regel rumme syv sammenhængende 

dage, hvor der arbejdes med et eller flere fag. Her-

efter følger tre fagdage, hvor der arbejdes med 

nogle af de fag, der ikke har været i spil i fordybel-

sesperioden.   

I projektperioder er det projektmetoden der er i 

fokus. Der fokuseres på projektarbejdets grundele-

menter, som fx projekttrappe, synopsis, problem-

formulering, fremlæggelsesformer og -udtryk, sa-

marbejdskompetencer m.m.  

Men det betyder ikke nødvendigvis, at der ikke 

kan arbejdes med projektarbejdsmetoder i fordy-

belsesperioder.  

Hjemmearbejde og afleveringer  

Hjemmearbejde og afleveringer er en naturlig del 

af hverdagen i udskolingen. Det er afgørende vig-

tigt, at eleverne afleverer deres opgaver til tiden. 

Erfaringsmæssigt gør de fleste det også, men des-

værre ikke alle. Er en elev undtagelsesvist meget 

presset på grund af fx sport eller familiære om-

stændigheder, er vi naturligvis altid åbne overfor 

at lave individuelle aftaler før en given frist.  I kan 

hjælpe jeres barn ved at være opmærksomme på 

følgende:  

• At komme i gang i god tid inden en afleve-

ring  

• At kontakte kammerater og orientere sig på 

MinUddannelses lektiedagbog ved fravær  

I øvrigt anbefaler vi, at alle læser cirka 20 minutter 

dagligt. Og til dem der ønsker det, er der altid mu-

lighed for at træne færdigheder i de enkelte fag. 

Man skal blot henvende sig til sin faglærer.  
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Entreprenørskab og synlig læring 

Ved at tage udgangspunkt i entreprenørskab i sam-

spil med 21st  CLS og synlig læring ønsker vi, at ele-

verne i udskolingen aktivt og kontinuerligt forhol-

der sig til deres faglighed i en moderne og hyper-

kompleks verden, hvor kompetencer som idégene-

rere, tænke kreativitet, processtyre, selvregulere 

og iværksætte er eftertragtede.  

I løbet af året vil vi i udskolingen sigte mod at ud-

vikle et læringsfællesskab hvor lærere og elever 

opfordres og udfordres til at være entreprenante 

og ideudvikle. Hvor ideerne bliver realiseret i pro-

dukter, der giver værdi for elever, enten til egen 

brug, eller ved at videregive produkterne til andre 

interessenter. 

 
Vi ser frem til et konstruktivt og tillidsfuldt samar-

bejde.  

De bedste hilsner,  

Jesper L, Jesper N, Piet, Lotte, Thordis, Karin, Finn, 

Tine, Anette, Dorte, Dennis, Kenneth, Pernille, Sø-

ren, Anna, Morten, Peter, Lasse og Henrik 

 


