Blågård Skole

Velkommen til
udskolingen

I løbet af udskolingen udvikler eleverne sig
til unge mennesker. Det er en spændende og
udfordrende tid for årgangen og den enkelte
elev. Kammerater og venner bliver måske
skiftet ud, og elevernes radius bliver større.
De orienterer sig mere ud mod verdenen.
Det er vigtigt, at de voksne omkring eleverne
er gearet til at håndtere de udfordringer, som
eleverne helt naturligt kan løbe ind i og u dstikke
tydelige rammer, hvor tillid er afgørende for
arbejdet med den faglige og sociale udvikling.
I udskolingen prioriterer vi fortsat faglighed,
fællesskab og et stimulerende undervisningsmiljø
højt. Forudsætningen er, at samarbejdet mellem
skole og hjem er præget af åbenhed og dialog.

Nye fag i udskolingen:
• biologi
• geografi
• fysik/Kemi
• samfundsfag
Forældrekontakt til skolen
Selvom eleven får større og større ansvar, er
skole-/hjemsamarbejdet stadig et bærende element. Det er vigtigt og nødvendigt, at eleven oplever, at hjemmet og skolen samarbejder om tiltag.
Lærerne vil regelmæssigt informere forældrene
og eleverne om arbejdet i klassen. Det sker
fortsat gennem ugeplanen og den elektroniske
kontaktbog.
I begyndelsen af 7. årgang vil det være muligt at
afholde forældremøde med overskriften 

”En teenageri familien”, hvor forældre og e lever
sammen kan snakke om og lave aftaler om fx
alkohol, hvornår skal man være hjemme og
andet.

Karaktergivning
Der gives ikke standpunktskarakterer på
7. årgang, men der gives karakterer for større
afleverede opgaver.
På Blågård Skole får eleverne karakterer på
8. årgang tre gange om året.:
1. standpunktskarakterer i november
2. standpunktskarakterer januar
3. standpunktskarakterer inden sommerferien

På Blågård Skole får eleverne karakterer på
9. årgang tre gange om året:
1. standpunktskarakterer i november
2. standpunktskarakterer januar
3. s tandpunktskarakterer i april inden de s kriftlige
afgangsprøver
Karakterer gives efter 7-trinsskalaen.

Mødetider og fravær
Det er vigtigt for undervisningsmiljøet, at
eleverne møder til tiden. Skolen forventer,
at eleven selv tager ansvar og er i stand til at
overholde mødetidspunkterne. Hvis ikke det er
tilfældet, forventer skolen, at man som forældre
støtter op og sørger for, at ens barn møder til
tiden. Elever, der kommer for sent, går glip af
undervisning og forringer dermed deres muligheder for, at nå et fornuftigt fagligt niveau.

I udskolingen på Blågård Skole prioriterer vi
det faglige niveau højt – og et højt fagligt n iveau
hænger sammen med, at man er i stand til
at overholde mødetidspunkter, lektielæsning,
opgaveafleveringer osv.
Vi noterer fravær i begyndelsen af alle lektioner.
Hvis en elev er fraværende, får hjemmet en SMS.

Projektopgave
Både på 7., 8. og 9. årgang arbejdes der med
projektopgaver.
Projektopgaven på 9. årgang bedømmes med en
skriftlig udtalelse og en karakter, men opgaven
betragtes ikke som en prøve.

Lejrskole
Eleverne tager på lejrskole i løbet af udskolingen.
Lejrskolen afholdes i Danmark og varer 5 dage
med 4 overnatninger.
Uddannelsesparatshedsvurdering
(UPV)
På 8. årgang vurderer lærerne, om eleverne er
foreløbigt uddannelsesparate.
Det sker for at tilrettelægge den vejledning, som
eleverne skal have i løbet af 8. og 9. årgang, og
som i visse tilfælde er nødvendig for, at eleverne
kan vælge rette ungdomsuddannelse efter 9.
klasse.

De elever, som vurderes ikke-uddannelsesparate,
skal lave en uddannelsesplan i samarbejde med
en UU-vejleder via optagelse.dk.
De elever, som er uddannelsesparate, skal selv
sørge for at søge ungdomsuddannelse på
optagelse.dk.
UU-vejlederen vil give både elever og forældre en
grundig vejledning om forløb og vigtige deadlines
vedrørende optagelse til ungdomsuddannelserne.

Folkeskolens afgangsprøver (FP9)
Inden man afslutter folkeskolen i 9. klasse, skal
man til folkeskolens afgangsprøver (FP9).
Alle elever skal til mundtlig prøve i fagene dansk,
engelsk, den fællesfaglige prøve i naturfag
og til skriftlig prøve i retskrivning, læsning, skriftlig
fremstilling, færdighedsregning og problemregning.
Derudover udtrækker Undervisningsministeriet
to yderligere prøver. En fra den humanistiske
pulje og en fra den naturvidenskabelige pulje.

Humanistisk pulje:
Skriftlig: engelsk, tysk, fransk.
Mundtlig: tysk, fransk, historie, samfundsfag,
religion.
Naturvidenskabelig pulje:
Skriftlig: geografi, biologi, fysik.
Mundtlig: idræt, matematik.

Praktiske oplysninger
Skolen og kontoret er åben
hver dag fra kl. 7.50-16.00,
fredag kl. 7.50-15.00
Telefon til skolens kontor:
33 66 77 00 eller 33 66 76 99
Mail: mail@blg.kk.dk
www.blg.kk.dk
Skolens profilhjemmeside:
www.blaagaardskole.dk
Skoleleder:
Pia Madsen
Skolebestyrelsesformand:
Dorthe Pelle Nielsen

