
 

 

Skolens hverdag                              
 

Der er morgensamling 2 gange ugentlig og løbebånd 3 gange ugentlig. 

 

 

 

• Alle børn møder i skolen senest klokken 8.05 – Det ringer ind kl. 8.15: 

 

De to dage, hvor der er morgensang gør 0.-2. klasse sig klar i klassen 

til at læreren henter dem til morgensamling. Skolens øvrige elever 

sørger selv for at være i salen lidt før 8.15. 

 

De øvrige dage begynder undervisningen kl. 8.15 og der er 

løbebånd kl. 9.45-10.00. Alle skolens børn mødes klassevis i den lille 

gård 9.40. 

 

De dage hvor dagen starter med morgensamling, er der faglig 

fordybelse i tidsrummet 9.45-10.00. Der er yderligere 1 ugentlig 

fordybelsestime på hvert klassetrin. 

 

 

Moduler: 

 

Skoledagen er så vidt muligt sammensat af moduler af 1½ times varighed. Det tilstræbes, 

at modulerne indeholder samme fag / aktiviteter, så der kan blive tid til fordybelse. 

Modulerne indeholder altid lektielæsning med hjælp. 

 

 

Pauser: 

Modulopbygningen giver mulighed for 2 lange pauser i løbet af skoledagen. Her vil der 

være mulighed for at nå at lege og føre aktiviteterne til ende. Det giver også mulighed for 

at etablere den nødvendige ro omkring spisesituationer. Lærerne kan selv afkorte eller 

lægge andre pauser ind under hensyntagen til eleverne og igangværende aktiviteter. 

 

 

 

Morgensport:  
Skolen afholder udover løbebåndet pausesport i 

løbet af skoledagen. Her får børnene rørt kroppen, 

pulsen op og strakt igennem, så de er friske til 

undervisningen. 

 

 

 

 

 



 

Morgensamling: 

Skolen afholder morgensamling hver dag. Her synger vi en sang / salme, og der gives 

beskeder fra ledelse, lærere og elever. Morgensamlingen bruges også til at orientere om 

forskellige højtider og mærkedage, flagdage, ligesom forskellige emner eller dagens 

nyheder kan tages op. I perioder er det de enkelte klasser, der leder morgensamlingen og 

udfordrer hinanden med dette. 

 

 

Den danske kulturarv: 

Den danske kulturarv vedligeholdes gennem 

morgensangen, hvor der synges sange fra den danske 

sangskat, samt fortælles om markante personligheder, 

begivenheder hentet fra danmarkshistorien m.v., samt 

gennem undervisningen i dansk, historie, musik og 

samfundsfag. 

 

 

Kulturforedrag: 

Ligeledes er der med jævne mellemrum indlagt en 

kulturtime, evt. i forlængelse af morgensamlingen. 

Børnene er her samlet i afdelingerne. Emner, der 

henlægges til kulturtimerne kan være årstiderne, højtider, 

kalenderdage, mærkedage, det dagsaktuelle som det 

historiske, det kendte som det ukendte, det nære som det fjerne osv. Kulturtimerne giver 

mulighed for anvendelse af gæstelærere hentet fra skolens skolekreds og eksternt fra 

foreninger, institutioner m.v. 

 

Foredragene kan også være erhvervsledere, ide’-magere, forfattere, kunstnere og 

lignende.  
 

 

Lektier: 

Alle elever har lektier for hver dag. Skolen tilbyder 

lektiehjælp flere gange ugentlig. Elever fra 5. klasse 

og opefter må opholde sig på skolen udenfor 

skemaet, når der arbejdes med lektier eller andet 

skolearbejde eller efter aftale med lærer. Der er 

lektietid med hjælp i alle undervisningsmoduler.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprog – adfærd og omgangstone: 

Århus Privatskole accepterer ikke dårligt sprogbrug. Der skal tales pænt til hinanden, 

mellem elever som ansatte, gæster og grupperne imellem. Mobning er forbudt og kan 

efter advarsler medføre bortvisning. Der accepteres ikke voldelig adfærd. Ligeledes 

accepteres ikke adfærd, der fører til skade på inventar og bygninger. 

 

Skolen vil gennem ”Tidlig Indsats” forsøge at skabe en forståelse for vigtigheden af at 

behandle hinanden ordentligt og at anvende et venligt sprogbrug. 

 

Tryghed og sikkerhed: 

Skolens område er indhegnet, og der er tilsyn med børnene – børnene ved altid, hvor de 

kan finde en voksen. Alle klasser har en klasselærer. Det tilstræbes, at alle kender alle. 

Skolens pædagogik fordrer, at der ligeledes er en naturlig omsorg børnene imellem. 

Skolen har ligeledes en ordning, hvor større elever hjælper yngre. Legepladsen 

sikkerhedsrunderes af pedel og tilsyn, og alle elever kender beredskabsplanen og 

evakueringsprocedurerne.  

 

 

IT: 

For at gøre eleverne fortrolige med IT har alle 

elever og ansatte iPads. Der undervises på store 

interaktive tavler (e-beams) – der er flere 

arbejdspladser med stationære pc´ere og 

bærbare computere til udlån i skoledagen – alle 

elever skal tage Elev–IT-kørekort inden 

udgangen af 3. klasse. 

 

Kreative værksteder: 

Der er 3 kreative værksteder på skolen, som alle 

på skolen kan benytte. Her kan en lille gruppe elever i følge med en voksen forlægge en 

del af undervisningen eller frikvartererne. Her arbejdes med træ/metal, billedkunst (papir, 

stof, ler), madlavning og musik/dans. 

 

 

Motion: 

Der undervises flere gange ugentligt i idræt eller i aktiviteter, hvor eleverne rører sig. Her 

samarbejder skolen og SFO´en også. I 

frikvartererne er der mulighed for at røre sig 

i skolens sal eller på udendørsarealerne, 

der er opbygget, så der er mulighed for 

alle former for fysisk aktivitet og 

spændende udfordringer. Skolens 

beliggenhed nær skov og Brabrandstien 

giver bl.a. mulighed for trygge løbeture i 

følge med lærere. Der er 3 timers idræt i 7.-

9. klasse og løbebånd 3 dage ugentlig, 

hvor alle skolens elever løber en lille 

kilometer rundt i området (med voksne 

hele vejen rundt på ruten). 



 

Sundhed: 

Udover mere motion fokuserer skolen også på sunde madvaner og sund levevis. Der 

undervises i perioder i dette og arbejdes med sund mad og sunde principper i 

hjemkundskabslokalet. Inspiration til sunde hurtige madpakker. Skolen har en madordning, 

hvor der leveres sund og lækker mad, bestilt fra et firma på nettet. Der er også en 

automat, hvor eleverne altid kan købe frisk og sund mad. Der er en koldtvandsautomat 

på skolen, hvor alle kan fylde drikkedunken med iskoldt og friskt vand. Alle skolens børn får 

frugt 3-4 gange ugentlig. 

 

 

Natur: 

Skolens beliggenhed nær den danske natur 

giver mulighed for at lægge en del af 

undervisningen udendørs. Eleverne lærer at 

begå sig i naturen. At bruge den på en sund og 

konstruktiv måde, samt at bevare og respektere 

såvel dyre- som planteliv. Der vil bl.a. undervises i 

friluftsliv.  
 

Samfundsforståelse: 

Aktuelle begivenheder perspektiveres historisk og 

nutidigt, og der vil hver dag være plads til at 

diskutere nyheder, oplevelser m.m. 

 

 

 

Påklædning: 

Eleverne skal altid have indesko og praktisk ude-

indetøj med + skiftetøj. Skolen accepterer ikke 

bukser, der hænger længere nede end 5 cm. fra 

talje og bluser der er højere oppe end 5 cm fra 

bukselinning. 

 

 

 

 

Mobiltelefoner: 

Eleverne må ikke anvende mobiltelefoner på skolens område, 

med mindre der er indgået 

specialaftale om dette. Personalet anvender mobiltelefoner i 

arbejds medfør. 

Elevers mobiltelefoner inddrages og afleveres på kontoret ved 

brud på aftaler/regler og eleven kan hente den efter endt 

skoledag.  

 

 

 

 



 

 

 

Elektroniske spil: 

Der arrangeres specielle spilledage, hvor disse 

må medbringes, ellers er de ikke tilladt på 

skolen. Eleverne har adgang til undervisningsspil 

på deres iPad. 

 

 

Rygning, alkohol, energidrikke o.lign: 

Er ikke tilladt blandt eleverne 

 

 

Pasning: 

Skolen tilbyder pasning i skolefritidsordningen 

for 0.- 4. klasse og i klubben fra 4. -6. klasse. 

Overfor skolen ligger både børnehave og 

vuggestue. 

 

 

 

 

 

 

Skolebiblioteket/mediatek: 

Eleverne har her mulighed for at låne bøger og øvrigt materiale, som passer til netop deres 

interesser og læseniveau. Skolens bibliotekssamling består af bøger, vi har fået i gaver. Der 

kan/bør suppleres med boglån fra de lokale biblioteker. Alle skal altid have en 

frilæsningsbog i tasken. Skolen modtager gerne bøger til biblioteket. 

 

 

På mediateket findes også computere, 

kopimaskine, printere, scannere og interaktiv 

tavle. Mediateket har arbejdspladser til 

stillelæsning, studie eller gruppearbejde.  


