
Århus Privatskole og den Nye 

Folkeskolereform:  

 

Århus Privatskole er en fri skole og som sådan ikke underlagt hele den nye 

Folkeskolereform. Vi har på skolen, siden den åbnede i 2007 praktiseret, de fleste af 

elementerne i reformen. 

 

Flere lektioner:  

Vores elever har mange undervisningstimer, men vi ønsker, at skolens børn og forældre har 

mulighed for at tilrettelægge tiden efter undervisningstimerne frit. Se lektionsplanerne. Vi 

går derfor ikke ind for en heldagsskole. 

 

Mere bevægelse og understøttende undervisning: 

Vores undervisning har integreret leg, bevægelse og IT i alle fag, og skolens lærere 

anvender læringsstile m.m. til at motivere eleverne (læs mere under pædagogik). I 0.-4. 

klasse er der pædagoger med i undervisningen i flere lektioner. Alle skolens børn løber 3 

gange ugentlig. 

 

Inklusion: 

De frie skoler mister deres tilskud til specialundervisning og skal inkludere børn med særlige 

behov lige som i folkeskolen. De frie skoler modtager i stedet tilskud til elever, der har brug 

for mere end 12 lektioners støtte pr. uge, samt et inklusionstilskud til elever med andre 

støttebehov. På Århus Privatskole skræddersyer vi vores støtte, så den tilpasses de 

forskellige grupper af børn (se mere under specialundervisning).  

 

IT-løft: 

Alle elever og voksne på skolen arbejder på iPads, og eleverne lærer helt fra 0. klasse, 

hvordan der arbejdes med tekstbehandling og billedbehandling, samt håndtering af 

relevante apps. (Se skolens IT-plan) 

 

Lektieklub: 

Skolen tilbyder frivillig  lektieklub 4 dage om ugen, og der er integreret lektielæsning i alle 

fag. Vi er dog af den overbevisning, at der skal også skal være hjemmelektier. Hver fredag 

senest kl. 16 skrives lektier til den kommende uge ind i ugeplanerne på intra. 

 



Idræt som udtræksfag til de afsluttende prøver: 

Vi sammenlæser idræt i 7.-9. klasse med fokus på eksamenspensum. De 3 klasser har 3 

timers idræt ugentlig. 

 

Valgfag: 

Skolen arbejder med fleksible valgfag. Valgfagene kører som kurser af varierende 

længder inden for forskellige områder og er tilrettelagt ud fra elevernes og lærernes 

ønsker.   

 

Lærernes tilstedeværelsestid: 

Skolens lærere har selv ønsket at have en dag ugentlig, hvor de altid er på skolen indtil kl. 

16.30. De øvrige dage tilrettelægger de selv, hvilket betyder at skolen fortsat har 

aftenforældremøder og arrangementer m.m. 

 

Vi er rigtig glade for den måde, vi kan drive skole på, og synes, vi har et rigtig godt 

skoletilbud med de bedste elementer fra den Nye reform integreret og afprøvet over flere 

år.   

  

 

               Glade børn 

   Glade forældre 

                            Glade ansatte 

 


