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Forældreskolens historie
Forældreskolen har en lang historie, som
strækker sig tilbage til 1867, hvor skolen bliver
grundlagt.
På vores hjemmeside kan I læse meget mere:
https://www.foraeldreskolen.dk/omforaeldreskolen/organisering/foraeldreskolenshistorie/

Skolens værdigrundlag

Forældreskolen skiller sig ud på tre markante
områder:
• Forældreskolen tilbyder…
… høj faglighed og lav klassekvotient.
• Forældreskolen stiller krav om…
… dedikation og loyalitet
- til elever, lærere og forældre
• Forældreskolen værner om…
… gode værdier
- respekt, omsorg, tryghed og pli.

Forældreskolen er kendetegnet ved et
trygt og inspirerende læringsmiljø med
et højt fagligt niveau.
Vi arbejder målrettet med klassens sociale liv og
målsætninger. Vi ved at gode relationer spiller en
afgørende rolle i forhold til at understøtte et godt
læringsmiljø.
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Skolens formål
•

Vi er en velorganiseret skole, der inviterer ind i et gensidigt forpligtende samarbejde
mellem alle skolens parter.

•

Vi tilbyder en engageret og målrettet undervisning på et højt fagligt niveau, som
udfordrer den enkelte elev og klassens læringsfællesskab.

•

Vi ønsker at være med til at udvikle selvstændighed, handlekraft og livsduelighed hos
vores elever.
Vi ønsker at fremme den enkelte elevs ambitioner og muligheder.
Vi forventer at vores elever bidrager til en god og respektfuld omgangstone, og at alle
på skolen tager hensyn til hinanden i deres daglige opførsel.

•
•

Med respekt
for fagligheden
og hinanden

•
•
•
•

Vi bygger vores skole med respekt for traditioner og med et åbent blik for fremtiden.
Vi bygger vores skole på et demokratisk grundlag, som tager udgangspunkt i den
danske kultur.
Vi ønsker, at det skal være sjovt at gå i skole, og derfor prioriterer vi en uhøjtidelig
atmosfære, hvor tillid, glæde og humør er synligt i det daglige.
Vi vil et trygt miljø, hvor der er gensidig respekt for forskelligheder.

På Forældreskolen vil I møde

Med respekt
for fagligheden
og hinanden

•

Engagerede medarbejdere, der tager deres opgave alvorligt

•

En velorganiseret skole

•

Et godt læringsmiljø

•

Høj faglighed

•

Personlige udfordringer og oplevelser i et forpligtende fællesskab

•

En skole med traditioner, som danner rammen om vores fællesskab

Vi forventer at
Du møder i skole klar og parat – det betyder at:

Med respekt
for fagligheden
og hinanden

• du har lavet lektier
• du har medbragt aftalte materialer
• du er ”tanket op” (mæt og udhvilet)
• du er motiveret og engageret
• at du deltager åbent og aktivt både i det faglige og det sociale
Vi forventer også, at du er loyal i forhold til:
• dine lærere
• dine kammerater
• dine forældre
• dig selv

For at gå i 8Q kræver det, at
du er indstillet på:
•

At give dig selv nye faglige udfordringer.

•

At du møder op med en positiv indstilling og forventning
til din egen faglige og sociale indsats på en ny skole.

•

At du byder ind i det faglige fællesskab.

•

At du vil yde en indsats i forhold til det daglige arbejde
og lektier.

•

At du træner dine studiekompetencer (møde til tiden,
forberede sig, deltage i timerne mm.).

•

At du kan leve op til og vil forpligte dig på skolens
værdigrundlag.

Et typisk skema på 8. årgang
Klasseskema for 8Q 2020/2021

Med respekt
for fagligheden
og hinanden

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.15 - 09.00

BIO

ENG

MAT

TYSK

DAN

09.00 - 09.45

MAT

ENG

MAT

TYSK

DAN

10.05 - 10.50

SAMF

TYSK

GEO

DAN

ENG

10.50 - 11.35

SAMF

TYSK

DAN

MAT

MAT

12.10 - 12.55

DAN

DAN

DAN

HIS

PTS

12.55 - 13.40

ENG

KRI

VALGFAG

HIS

PTS

13.50 - 14.35

IDR

VALGFAG

F/K

14.35 - 15.20

IDR

VALGFAG

F/K

Vejledende timetal
- og det timetal vi tilbyder.

Med respekt
for fagligheden
og hinanden

PTS er tværfaglig
naturfagsundervisning m.
2 ugentlig lektioner på 8.
årgang.
Formålet med PTS er
forberedelse til
naturfagsprøven på 9. årg.

PTS – Praktisk Teknisk Science
Mulige emner i faget PTS:
•

Tønder
Forberedelse til Tønder lejrskole; økosystemer, fotosyntese, tidevand etc.

•

Masterchef
Makro næringsstoffer, smagssammensætninger, kWh, videoredigering.

Med respekt
for fagligheden
og hinanden

•

Energi skal der til
Energikilder, strømforsyninger og omdannelse.

•

Ting som vokser
Endeligt forløb med henblik på præsentationsformer.

•

Afslutning – Science fair
Præsentation af årets arbejde

Årets gang i
billeder
På de næste slides vil vi gerne
tage jer med igennem nogle af
skolens højdepunkter og
traditioner.

Første skoledag, som foregår i
skolegården, hvor alle hilser
og byder hinanden
velkommen.

Kostordning
Vi har ikke en kantine på
skolen, men der er mulighed
for at bestille mad igennem en
ekstern leverandør.

Computere
Alle elever i 8. klasse
medbringer selv egen
computer.
Vi stiller et computerskab til
rådighed. Det er muligt at
aflåse skabet med egen
hængelås.

Skolefest
Vi inviterer til skolefest i
november måned, hvor alle
elever og forældre deltager.

Juleklippedag
Den sidste fredag i november
afholder Forældreskolen
juleklippedag for alle skolens elever.
Det er eleverne selv, der står for
produktion af julepynt og
oppyntning af klasselokalerne.
Undervejs er der æbleskiver og
julehygge – og elevrådet plejer at
kåre de flottest pyntede lokaler, når
dagen er omme.

Juleklippedag med
genbrugstema

Juleafslutning
Juleafslutningen foregår i Skt.
Lukas kirke.

Bolddag
Dagen inden vinterferien
dyster 5.-9. årgang i
forskellige boldspil og boldlege.

Lindefest
Hvert år fejre vi Lindetræet,
når det springer ud.
Lindetræet, som står midt i
vores skolegård, er plantet i
1932 – 3 år før Forældreskolen
Aarhus flyttede ind i
bygningen på Marselis
Boulevard.
Lindetræet er blevet en del af
skolens symbol og logo –
fejringen foregår med både
tale, sang og is ;o)

Idrætsdag
Torsdag inden
sommerafslutningen og
sommerferien står på
idrætsdag for alle skolens
elever fra 0.-8. årgang.

Årsafslutning
På skoleårets sidste dag mødes
alle skolens elever, personale
og 9. årgangs forældre til
sommerafslutning og
dimission.
Det foregår med taler, sang,
musik og overrækkelse af
afgangsbeviser, inden vi alle
ønsker hinanden en god
sommerferie.

Skolestart på Forældreskolen
Nu skal vi til at lære dig at kende, og du skal forholde dig til nye lærere og
kammerater.
Vi har gode erfaringer med at tage dig og dine nye klassekammerater med på en tur
til Aktivitetscenter Sprækkebjerg, hvor teambuilding er i fokus. Det gør vi allerede ca.
en uge efter, du er startet på Forældreskolen.
Her får du mulighed for at lære dine nye klassekammerater bedre at kende – og I får
mulighed for at lære at samarbejde og udnytte hinandens styrker.
På det følgende slide får du lidt billeder fra tidligere Sprækkebjergture.

Sprækkebjerg

Lejrskole til Tønder
Hvert år i uge 37 er der tradition for, at Forældreskolens fire 8. klasser tager til Tønder på
lejrskole. Turen byder på et hav af historiske og kulturelle oplevelser i Sønderjylland og
Nordtyskland. Samtidig er det en unik mulighed for eleverne for at være sammen med
hinanden på tværs af klasserne og knytte nye venskaber.
Som optakt til turen udarbejder hver klasse faglige oplæg om de steder og seværdigheder,
som de skal besøge i løbet af lejrturen. Hver elev afholder sit oplæg umiddelbart ved
ankomsten til den givne seværdighed.
Oplevelserne får mulighed for at bundfælde sig ekstra, når eleverne i ugerne efter turen i
tekst og billeder skal producere den såkaldte Tønderrapport − en dagbog over
oplevelserne fra lejrskolen.

Tønderturen

Det videre forløb
SPØRGETIME for 8Q 2022/2023
Onsdag den 12. januar 2022 kl. 11.00–13.00
I har i ovennævnte tidsrum mulighed for at ringe til vores skoleleder og/eller pædagogiske leder for mellemtrin og
udskoling. Her vil I have mulighed for at få stillet de spørgsmål, som eventuelt ikke er blevet belyst i det fremsendte
materiale, og som I måtte have til skolegang på - og skoleskifte til - Forældreskolen Aarhus. Indskrivningssamtaler
I løbet af torsdag og fredag d. 13. og 14. januar 2022 udsender vi e-mails med indbydelser til indskrivningssamtaler til:
* de første 10 piger fra ventelisten
* de første 10 drenge fra ventelisten
Vi afholder alle indskrivningssamtaler online via Google Meet:
tirsdag den 18. januar i tidsrummet 13.00 – 20.00
onsdag den 19. januar i tidsrummet 13.00 – 20.00

med svarfrist torsdag den 20. januar
med svarfrist fredag den 21. januar

Skulle der efter svarfristen fortsat være ledige pladser, indkalder vi de næste på ventelisten til nye samtaler.
Introaften
Introaften afholdes i juni, hvor alle de nye 8Q elever og deres forældre møder hinanden og deres lærere.

Følg Forældreskolen på Facebook
På forældreskolens Facebook-side kan du følge med i hverdagen på
skolen – og i alle de spændende aktiviteter og undervisningsforløb
skolens elever deltager i.
@ForaeldreskolenAarhus

Tak fordi du læste med!

