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MELLEMTRINNET 

 

GØGEREDEN  

Velkommen til mellemtrinnet (4.-6. klasse) på Houlkærskolen. Her kan I læse om 

kulturen og traditionerne i vores klynge. Nedenfor har vi skitseret nogle af de 

væsentligste informationer i alfabetisk rækkefølge. 

 

Mellemtrinnet holder mest til i den klynge, der hedder Gøgereden. 6.klasserne har dog klasseværelser i 

Kridthuset sammen med 7. årgang.   

 

CYKLISTPRØVE 

På 5. klassetrin skal eleverne deltage i cyklistprøven, som består af en teoretisk og en praktisk prøve. 

Derefter forventes det, at eleverne er i stand til at cykle alene på ture ud af huset til fx et mødested i byen. 

Dette er en stor hjælp, da vi er rigtig gode til at komme ud af huset fx til Domkirken, Klostermarken, i 

biografen eller til museet. På længere ture følges klassen ad sammen med mindst én lærer. Vi forventer, 

at alle elever cykler med cykelhjelm. Cyklen skal være lovpligtig og helst passe til barnets størrelse. Hvis 

man mod forventning, af en eller anden grund, ikke kan deltage i cykelturen, vil eleven blive bedt om at 

følge en anden klasses undervisning i pågældende tidsrum. 

 

CYKELHJELM 

Vi ønsker den største sikkerhed, derfor skal alle elever cykle med hjelm. Man kan evt. 

låne af en kammerat eller af skolen, hvis man har glemt sin egen, men har man ikke 

hjelm til cykelturen, bliver man på skolen og følger undervisning i en anden klasse.  

 

FRIKVARTERER  

Alle elever i Gøgereden skal ud i samtlige frikvarterer. Dog er det op til den enkelte 

klasselærer at vurdere, om der skal gives særordning i visse perioder. I 12-pausen har man det første 

kvarter til at spise sin mad i klassen. I Kridthuset gælder andre regler, her må eleverne i perioder selv 

bestemme, om de går ud til frikvarter. 

 

GENERELLE FORVENTNINGER  

Vi forventer, at eleverne møder veludhvilede og undervisningsparate op og har en fuldt udstyret 

skoletaske med (penalhus med spidse blyanter, lineal, viskelæder, passer, vinkelmåler, lommeregner og 

høretelefoner). Derudover forventes det, at eleverne udviser almindelig undervisningsparathed, det vil 

bl.a. sige at kunne lytte og tale på de rigtige tidspunkter samt at kunne modtage en fælles besked.   

 

Eleverne på mellemtrinnet må forvente enkelte skemaskift hen over året fx i forbindelse med valgfag.   

 

Det en god idé, at have en pose med lidt ekstra tøj, til de situationer, hvor børnene kommer våde ind efter 

frikvarter eller fra motion og bevægelse.   

GLEMTE TING 

Hvis eleven bor forholdsvis nær ved skolen - i kort cykelafstand - vil eleverne på mellemtrinnet kunne 

sendes hjem efter glemte ting fx madpakke eller idrætstøj. Hvis I som forældre ikke ønsker denne ordning, 

skal I give klasselæreren besked herom.  
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IDRÆT  

Som udgangspunkt er vi ude i idrætstimerne fra sommerferien til efterårsferien og fra 

påske og fremefter. Derfor skal eleverne medbringe ekstra ude-sko og naturligvis skiftetøj. 

Hele året gælder det, at vi bader efter idrætstimerne. Ved menstruation deltager man 

naturligvis i idræt, men kan gå i bad 5 min. før normal badetid. Hvis man skal fritages for 

idræt, skal der foreligge en besked via Aula eller en seddel med forældreunderskrift.  

 

I idrætstimerne gør vi brug af Houlkærhallen, gymnastiksalen, fodboldbanerne, det grønne område op 

mod gymnasiet, multibanen i Klubben, kunststofbanen samt Granadaskoven.   

 

KOMMUNIKATION  

På Houlkærskolen foregår al kommunikation mellem skole og hjem foregår via Aula. 

Forældrebreve, meddelelser, tilmelding til arrangementer mv. skrives ind på Aula.  

Al kommunikation skal naturligvis foregå i en ordentlig tone.  

Fravær og fritagelse meldes ind til klasselærer. Fritagelse ud over én dag, skal der ansøges om hos 

ledelsen.  

 

LEJRTUR 

Når vi tager på lejrtur på 5. årgang, er der ingen mobiltelefoner med, men selvfølgelig 

kan et barn få lov til at ringe hjem fra lærerens telefon, hvis det bliver nødvendigt. 

 

Lærerteamet og forældrene må i fællesskab tage beslutning vedr. overnatning for 

elever med særlige behov. Der kan være mulighed for, at barnet sover hjemme og 

kommer igen dagen efter, hvis forældre henter og bringer. Beslutningen skal være 

taget hjemmefra i god tid, så der planlægges herefter. 

Der er ikke forældre med på lejrture. 

 

LÆSNING  

Læsning er fortsat meget vigtigt på mellemtrinnet. Teksterne bliver sværere og undervisningen fokuserer 

på, at eleverne skal forstå, hvad de læser. Fra indskoling til mellemtrinnet går vi således fra at lære at læse 

til at læse for at lære. Samtidig er der fokus på elevernes læsehastighed. Derfor er det vigtigt, at jeres børn 

stadig læser 20-30 min hjemme hver dag ud over de almindelige lektier. Det må gerne være en blanding af 

skøn- og faglitteratur. På skolen har vi vores egen læsevejleder, der støtter os i den almindelige 

undervisning og kommer med gode råd til læseudviklingen. Har man som forældre og elever brug for 

vejledning til læsningen derhjemme, kan man selvfølgelig henvende sig herom.   

 

MOBILREGLER  

Tager eleverne mobiltelefon/tablets m.m. med i skole, er det på eget ansvar. Såfremt 

eleverne har mobiltelefon eller tablets med i skole, skal den afleveres i klassen, når man 

kommer om morgenen. Man får den udleveret igen ved skoledagens afslutning. Der kan 

også være en regel om, at den forbliver i tasken. Det er er klasselærerens beslutning, om 

den skal afleveres eller blive i tasken. Mobiltelefonen må gerne bruges i undervisningen, hvis læreren 

finder det praktisk og nødvendigt. 
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PRAKTISK-MUSISKE FAG  

Håndarbejde og sløjd er koblet sammen til faget Håndværk og Design. De enkelte årgange har faget på 

samme tid. Der er tildelt to eller tre faglokaler til faget.  

Billedkunst og musik har man i 4. og 5. klasse. Musik har man en enkelt lektion om ugen i 6. klasse.  

 

SKOLE-HJEM SAMTALER  

Som udgangspunkt deltager to af klassens primærlærere (typisk dansk- og matematiklærerne).   

Samtalerne i efteråret er obligatoriske, mens samtalerne i foråret er behovsbaserede (dette behov gælder 

både elever, forældre og lærere). Der udsendes elevplaner i foråret. 

 

SNEREGLER 

Formål: 

Formålet med snereglerne er, at det skal være en god og tryg oplevelse for alle, at deltage i sneaktiviteter. 

Formålet er også, at sidestille sneaktiviteter med alle andre aktiviteter på skolen, der foregår i løbet af et 

skoleår.  

Regler: 

Der må kun kastes med sne på fodboldbanerne mellem Kridthuset og Gøgereden. Generelt tager man 

hensyn til andre. Der må ikke gives ”vaskere” eller være mange mod én/få i forbindelse med sneboldkast. 

Det er tilladt at være inde i sin klasse, hvis der er snevejr. 

 

SVØMNING  

På 4. årgang har vi svømning. Dette foregår på Gymnastik- og Idrætshøjskolen. 

Transporten sker med bus. Vi anbefaler, at man har svømmebriller (ikke dykker-

briller) med til svømning. Ved menstruation kan man fritages. 

 

TRIVSEL  

På mellemtrinnet har vi meget fokus på trivsel. Vores fælles regelsæt omhandler god opførsel og vi gør 

meget ud af at tale pænt med og til hinanden.  

 

Trivselsdagen, som ligger i foråret, som regel første fredag i marts, gælder for hele skolen. Her samles vi på 

kryds og tværs, og laver samarbejdsaktiviteter.  

  

VALGHOLD  

På mellemtrinnet har vi valghold to lektioner om ugen. Nogle af fagene er halvårlige og skifter ved juletid. 

Andre fortsætter i et helt skoleår. Det er muligt at vælge imellem ca. ti forskellige forløb. Mellemtrinnet 9 

  

Mellemtrinnet 

  

                                                                                   


