7. klasse

7.-9. klasse på Ida Holsts Skole…
- Faglighed, fordybelse og personlig udvikling
- Trivsel, nærvær og fællesskab
- Intenst og spændende introforløb
- Lejrskole til Bornholm på 7. årgang
- Studieture til ind- og udland i 8.- 9. klasse

Velkommen til Ida Holsts Skole
Vi er en byskole, som er centralt placeret i hjertet af Svendborg, og nyder derfor godt af de mange, spændende
tilbud og muligheder, der er i vores nærmiljø. Sammenlagt er vi ca. 300 elever og 40 ansatte, hvilket giver stor
overskuelighed og samhørighed i hverdagen, da stort set alle på skolen kender hinanden godt – både i sociale og
faglige sammenhænge.
Vi oplever derfor en meget behagelig omgangstone, stemning, samt stor ejerskabsfølelse både blandt forældre,
elever og ansatte.

Din start på 7. årgang
Efter sommerferien har vi forberedt et spændende intro-forløb for hele årgangen – nye som gamle. Det gør vi for at
sikre, at alle kommer til at kende hinanden på kryds og tværs og for at undgå at der opstår faste grupperinger fra
start.
Du vil komme til at arbejde med dig selv og din rolle i klassen, og du får hjælp til at udvikle dine personlige og faglige
kompetencer. Du vil samtidig blive introduceret til vores skoles hverdag og liv, samt de mange nye muligheder, vi
tilbyder vores elever.
Introforløbet afsluttes med en introtur med overnatning for alle elever på årgangen, som efter det endte forløb vil
have et fælles fokus: Vi er sammen for at udvikle os fagligt, socialt og personligt.

Målsætning for socialt liv og trivsel
På Ida Holsts Skole arbejder vi for, at vores elever er glade, tager ansvar for hinanden og har overskud til
undervisningen. Vi ønsker at give vores elever de bedste forudsætninger for god trivsel i skolen. God trivsel kræver
en fælles indsats – samarbejde med forældrene.
Skolen vægter og ønsker at fremme en høflig og imødekommende sprogtone samt adfærd. Det tilstræbes, at
eleverne såvel i indbyrdes kommunikation som i kommunikation med de voksne anvender en sprogtone, der
fremmer samarbejde og undervisningsmiljø.

Trivselsråd….
Klassens trivselsråd, som består af forældre, har i forhold til klassens forældre og børn en særlig forpligtigelse til at
sørge for, at klassens trivsel er så optimal som muligt, bl.a. ved at arrangere sammenkomster og sociale aktiviteter.
Trivselsrådet vælges typisk blandt klassens forældre til årets første forældremøde, og består ofte af 3 – 5 forældre.

På 7. årgang…
•
•
•

har vi 2 klasser, a og b, som har hver sit primærteam omkring klassen. Teamet består af dansk- og klasselæreren
samt matematiklæreren.
samarbejder vi på mange områder på tværs af klasserne, så eleverne knytter samarbejdsmønstre og venskaber
på tværs i forskellige sammenhænge.
etablerer vi forskellige typer holddannelser med udgangspunkt i bl.a. fagligt niveau, køn, interesser m.m.

Fagoversigt, 7. klasse…
På 7. klassetrin vil du have følgende ugentlige gennemgående fag:
Dansk, Matematik, Engelsk, Tysk, Fysik-kemi, Idræt, Biologi, Geografi, Historie
Derudover vil der være mulighed for at deltage i en hyggelig lektiecafé én lektion ugentligt, hvor der vil være én af
klassens lærere tilstede.
Der udbydes også en række valgfag for skolens elever. Nogle er eksklusivt for 7.-8. årgang, og er obligatoriske for
alle elever. Her kan du vælge mellem Håndværk & design, Musik og Billedkunst, som er skemalagt med 2 lektioner pr.
uge på både 7.- og 8. årgang. Det obligatoriske valgfag afsluttes med en afgangsprøve i slutningen af 8. klasse.
Der er også enkelte valgfag, som varer hele skoleåret og er for flere klassetrin. Her kan du f.eks. vælge Kor (5. – 9.
kl.), Orkester/band (6. – 9. kl.) og Puls & bevægelse (7.-9.kl.
Udvalget vil muligvis ændre sig og udbygges løbende…

Normale skemauger…
Undervisningen begynder hver dag kl. 07:55 og slutter kl. 14:40 - valgfag og lektiecafé kan dog være efter 14.40.
På 7. klassetrin er der konfirmandundervisning tirsdag eller torsdag morgen i de 2 første lektioner i Sct. Nicolai
Kirke. Alternativt kan anden kirke benyttes.
Sammen med hele skolen: Morgensang 3-4 gange om ugen og fredagsunderholdning ved skiftende klasser.
Læsebånd 20 min. midt på dagen.

Særlig talentundervisning
Ida Holsts Skole deltager i et skolesamarbejde med TalentCamp.dk omkring talentundervisning i fagene Dansk,
Engelsk og Matematik på 7. – 9. klassetrin for et specifikt antal elever. Endvidere deltager skolen i talentsamarbejde
omkring Science – Kemi. De deltagende elever skal selvstændigt arbejde med opgaver, som ligger ud over det
sædvanlige grundskoleniveau, og som primært afvikles over torsdag – mandag på skoler rundt omkring i landet.
Kendetegn ved den alsidige talentelev er engagement, situationsfornemmelse, intelligens, sociale kompetencer og
flid. De pågældende faglærere, talentkoordinatoren og skolelederen indstiller elever til deltagelse.

Lejrskoler…
Ida Holsts Skole anser lejrskoleforløb for at være en væsentlig del af det samlede skoleforløb, fagligt såvel som
socialt. På 7. årgang går turen til Bornholm for begge klasser, og der er fokus på det gode samvær og spændende
oplevelser af faglig og social karakter.
På 8. klassetrin er der tradition for at turen går til København med fokus på historie og samfundsfag. I 9. klasse er
der tradition for en storbytur, som f.eks. kan være London. Det skal understreges, at vi hele tiden revurderer
udbyttet af lejrskolerne, hvorfor der kan forekomme ændringer i lejrskolerne på kommende årgange.

Skolemad
Vi samarbejder med abcskolemad.dk, som hver dag leverer friske sandwiches og anden lækker mad på skolen. Der
skal bestilles inden kl. 08:00 på firmaets hjemmeside. Ønsker du selv at medbringe madpakke, er der selvfølgelig
også et køleskab til det.

Digitalt udstyr
På Ida Holsts Skole er IT og digitale læremidler en fast og naturlig del af undervisningen. Alle pc’er og tablets er
koblet på trådløst internet og udstyret med alle nødvendige programpakker, herunder nyeste office-pakke og
adgang til Office365 i skyen.
For de fleste elever er det en stor fordel at medbringe sit eget it-udstyr i skolen, da indhold og funktionalitet er
velkendt. Alle elever i 7. -9 klasse forventes derfor at medbringe en bærbar pc i skolen. Elever, som ikke selv har
mulighed for at medbringe en bærbar enhed, kan efter aftale låne en af skolen i en kortere periode.
Skolen stiller de fornødne, digitale undervisningsmidler og programmer til rådighed, ligesom skolen er behjælpelig
med teknisk support og vejledning.

Målsætninger for den enkelte elev
Den enkelte elev inviteres i september/oktober til en elev-samtale, hvor der i samråd med klasselærer/faglærere
drøftes og opstilles en personlig målsætningsplan:
•
•

gennemgang af årets faglige og sociale indhold, som drøftes i forhold til de gensidige krav og forventninger, der
er til skoleåret.
andet som den enkelte elev ønsker drøftet og aftalt, noteres ligeledes i den personlige målsætningsplan.

Skole/hjem-samtalerne tager udgangspunkt i evaluering af efterårets nævnte målsætninger, sammen med andre
dele af elevens skolehverdag.

Du skal vide, at vi stiller krav til dig...
•
•
•
•

Du skal have lyst til at lære.
Du skal deltage aktivt i undervisningen.
Du skal regne med en del hjemmearbejde.
Du skal være med til at opbygge et fællesskab med plads til individualitet, forskellighed og mangfoldighed.

Vi stiller krav til os selv...
•
•
•
•
•
•
•

Vi underviser i 7. klasse, fordi vi har lyst til det.
Vi forbereder og planlægger undervisningen grundigt.
Vores undervisning er præget af seriøsitet og faglighed.
Vi retter dine opgaver - hvis du afleverer dem til tiden.
Vi er der, når du har brug for det.
Vi vil være med til at opbygge et fællesskab med plads til individualitet, forskellighed og mangfoldighed.
Vi har også en god portion humor.

Elevforudsætninger
Vi forventer:
•
•
•
•
•
•

at vores elever tager ansvar for sig selv og skolen som helhed.
at vores elever viser respekt for alle børn og voksne og deres ting og forventer, at man selv bliver behandlet på
samme måde.
at vores elever aldrig udsætter kammerater eller voksne for ubehag.
at vores elever kommer og siger til, hvis nogen ikke har det godt og har brug for hjælp.
at vores elever optræder hensynsfuldt og venligt.
at vores elever tager ansvar for deres skolearbejde, laver deres lektier, møder velforberedt, udhvilet og til tiden
til skoledagen.

Samarbejdet mellem skole og hjem
Hvad skolen forventer af dig som forælder:
•
•
•
•
•
•
•
•

at du er i god kontakt med skolens personale.
at du er opmærksom på den gode trivsel, både omkring dit eget barn og andre børn på skolen.
det er værdifuldt for skolen at vide, hvad barnet siger, både om sig selv og andre.
at du interesserer dig for dit barns hjemmeopgaver og tager det endelige ansvar for, at de er i orden.
At du henvender dig til skolen, hvis der er noget du undrer dig over.
at dit barn er udhvilet, har spist morgenmad og er parat og klar til skoledagen.
at du opdrager dit barn til at tage hensyn og udvise ansvarlig opførsel, samt tiltaler alle i et høfligt og pænt
sprog.
at du loyalt og aktivt følger med i dit barns skolegang.

Grundværdier…
Skolelivet bygger hos os på fire grundværdier:
Faglighed – Dannelse – Tradition – Trivsel
Vores visioner for hverdagen binder dette sammen:
•
•
•
•
•

Eleverne får redskaber, som gør dem i stand til at tackle fremtidens udfordringer.
Eleverne skal bl.a. lære om kunst og kultur, pli og pligt, forståelse og tolerance.
Eleverne får redskaber til at realisere nogle af de drømme, de har for sig selv og deres fremtid.
Eleverne præsenteres for kvalitet i formidling af undervisning og sociale kompetencer.
Eleverne præsenteres for høj og krævende faglighed.

Vi glæder os til at møde dig…

Telefon: +45 62 21 11 29 • Mail: idaholst@idaholst.dk • Kyseborgstræde 5, 5700 Svendborg
Skolens kontor er åbent mandag – torsdag fra 8.15-15.00 og fredag fra 8.00-13.00.

SE BILLEDER HER

MØD OS PÅ YOUTUBE

FIND OS PÅ FACEBOOK

