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Udskolingen  

SLUSEN/KRIDTHUSET 

Velkommen til udskolingen på Houlkærskolen. Her kan I læse om indhold, kulturen og 

traditionerne i vores klynger. Der er mange ting, man ikke kan skrive ned, men her 

følger de mest gængse i alfabetisk rækkefølge.  

7. -9. klasse holder til i to klynger, 7. årgang er i Kridthuset, mens 8.- og 9. årgang 

holder til i Slusen.  
 

DIMISSION 

Dimission danner rammen om afslutningen på Houlkærskolen, der med forældrenes deltagelse 

festligholdes med overrækkelse af afgangsbeviser. Der bliver desuden serveret lidt ”vådt og tørt. ” 

 

FOLKESKOLENS PRØVER (FP9) 

Ved afslutningen af 9. klassetrin aflægger eleverne folkeskolens prøver. Ud over de bundne fag er der 

udtræksfag. Alle elever bliver forud for prøverne orienteret mundtligt og skriftligt i forhold til gældende 

regler, datoer, opgivelser, hjælpemidler, procedurer mv. 

 

FRIKVARTERER 

Det står eleverne frit for, om de ønsker at afholde pause inde eller ude. Lærerne 

holder ligeledes pause i klyngerne. Det er ikke tilladt at forlade skolen i skoletiden. 

 

GENERELLE FORVENTNINGER 

I udskolingen har vi stor tillid til, at eleverne kan tage ansvar for sig selv og 

fællesskabet - f.eks. at møde et andet sted end på skolen, hvis vi skal på tur. Vi følges ikke altid ad, men 

angiver et mødetidspunkt og sted, hvor man selv skal møde frem. 

Vi forventer, at eleverne møder undervisningsparate op og har en fuldt udstyret skoletaske. Derudover 

forventes det, at eleverne udviser almindelig undervisningsparathed, ligesom god omgangstone og god 

opførsel tages som en selvfølge.  

Eleverne skal i udskolingen forvente enkelte skemaskift hen over året, fx i forbindelse med valgfag.  

Vi anbefaler, at eleverne gemmer deres skolearbejde på OneDrive. Man bedes altid medbringe headsæt. 

 

Hyttetur  

Der vil på et tidspunkt i 8. klasse finde en hyttetur sted. Alle klasser vil tage af sted sammen. Stedet er ikke 

fastlagt og kan derved være forskelligt fra år til år. Der opkræves kostpenge efter bestyrelsens beslutning.  
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IDRÆT 

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

påskeferien til sommerferien. Derfor skal eleverne medbringe ekstra ude-sko og 

naturligvis skiftetøj, samt håndklæde. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er inde i den 

”normale” udeperiode, så det vil altid være en god ide at medbringe inde-sko. Hele året 

gælder det, at vi bader efter idrætstimerne. Ved menstruation deltager man naturligvis i 

idræt, men kan gå i bad 10 min. før normal badetid. Hvis man skal fritages for idræt, skal 

der foreligge en besked via Aula. 

Vi gør i idrætstimerne brug af Houlkærhallen, gymnastiksalen, fodboldbanerne, det grønne område op mod 

gymnasiet, multibanen samt Granadaskoven.  

 

INTRODUKTIONSKURSUS 

Der er obligatorisk introduktionskursus – dvs. besøg på 2 uddannelsessteder i foråret i 8. klasse. Her kan 

man f.eks. besøge gymnasiet eller handelsskolen. Introduktionskursus varer en uge. Er man ikke 

uddannelsesparat i starten af 9. klasse, kan man komme i brobygning, hvilket betyder et nyt 

introduktionskursus. Desuden er der i 9. klasse mulighed for at komme en uge i praktik inden for et erhverv. 

 

IT 

Vi opfordrer, at man selv medbringer PC, hvis man har mulighed for det, jf. Viborg kommunes skole-IT-

politik BYOD. (Bring your own device.) 

 

KARAKTERER 

I 8.- og 9. klasse får eleverne karakterblade 2 -3 gange årligt. 

Karaktererne er baseret på elevernes læring og indsats i de enkelte fag, samt på resultater af forskellige 

prøver og tests, som afvikles i de enkelte klasser i løbet af skoleåret. 

 

KOMMUNIKATION 

I udskolingen foregår al skriftlig kommunikation via Aula.  

Al kommunikation skal naturligvis foregå i en ordentlig og respektfuld tone.  

 

LÆSNING 

Læsning er fortsat meget vigtigt i udskolingen. Teksterne bliver sværere, og undervisningen fokuserer på, at 

eleverne skal forstå, hvad de læser. Der er fokus på elevernes læsehastighed. Derfor er det vigtigt, at der 

fortsat læses 20 min. hjemme hver dag ud over de almindelige lektier. Det må gerne være en kombination 

af skøn- og faglitteratur. Har man som forældre og elever brug for vejledning til læsningen derhjemme, kan 

man selvfølgelig henvende sig herom til enten dansklærer eller læsevejleder.  
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MOBILREGLER 

Mobiltelefoner må medbringes i skolen, men de vil blive indsamlet i første lektion og 

derefter blive låst inde i et skab. Telefonerne udleveres, hvis de skal anvendes i timen. 

Efter endt skoledag får eleverne telefonen igen. Det er en mulighed at anvende telefonen 

i frikvarteret til mobilepay i kantinen, men vi opfordrer alle til at medbringe penge i stedet for. 

 

MOTIONSDAGEN 

Motionsdagen ligger altid fredag i uge 41. Aktiviteterne svinger fra år til år. 

 

PROJEKTOPGAVEN 

Et projektarbejde sigter mod, at eleverne skaber ny viden gennem brug af faglige og 

relevante metoder og fremgangsmåder. Projektarbejdsformen er tværfaglig og lægger 

op til, at eleverne selvstændigt undersøger spørgsmål, ud fra et fastsat overordnet 

emne og en selvstændig problemformulering. Projektugen munder ud i fremlæggelser, 

hvor grupperne forsvarer deres projekt. Projektopgaven vurderes af lærerne, og der 

gives en karakter, samt en skriftlig udtalelse. Man vælger selv, om karakteren skal føres 

på afgangsbeviset, dog medfølger den skriftlige udtalelse. 

 

SIDSTE SKOLEDAG PÅ 9. ÅRGANG 

Sidste skoledag er en festdag og den sidste ”normale” skoledag før afgangsprøverne i 9. klasse. Der er 

forskellige aktiviteter. Det svinger fra år til år og planlægges af de enkelte 9. klasser og deres forældre. 

Det er dog en fast tradition, at 9. årgang smider karameller til de andre elever. 

 

SKOLE/HJEM-SAMTALER 

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

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

både elever, forældre og lærere). Til skole/hjem-samtalen i 9. klasse er der mulighed for at invitere UU-

vejleder i fh.t. uddannelsesafklaring. 

 

TEMAUGER 

I løbet af året bryder vi skemaet op, og vi kører anderledes undervisning. Indholdet varierer fra år til 

år. 

 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKHzoKr64MgCFev_cgodVEoH_g&url=http://www.chatbreak.dk/clipart/telefon/80.htm&bvm=bv.105841590,d.bGQ&psig=AFQjCNGBBxjs0HwbgUE5vX85K_8wwoMM4w&ust=1445977019242175


 

 

Side 4 af 4 
 

TERMINSPRØVER 

Hvert år afvikles terminsprøver for 8.- og 9. klasse. Prøverne ligger som regel i slut 

november/start december. Her får eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med 

prøveformen, der afvikles helt i overensstemmelse med reglerne for folkeskolens 

prøver. 

 

TRIVSEL 

Også i udskolingen har vi meget fokus på trivsel. Vores fælles værdisæt omhandler god opførsel, og vi gør 

meget ud af at tale pænt med - og til hinanden. 

Vores årlige trivselsdag ligger typisk den første fredag i marts og gælder for hele skolen. Her samles vi på 

kryds og tværs og laver samarbejdsaktiviteter. 

 

UU-VEJLEDNING 

UU-vejledning står for Ungdommens Uddannelsesvejledning og varetages af Else-Birgitte 

Blichfeldt, der kan træffes på skolen om onsdagen. Eleverne møder UU-vejlederen i 

starten af 8. klasse, hvor eleverne kommer til samtaler. Samtalerne omfatter bl.a. 

etablering af uddannelsesplan, hjælp til udfyldelse af optagelsesformularer og 

uddannelsesparathedsvurdering. Else-Birgitte vejleder også i forbindelse med 

obligatorisk introduktionskursus på 8. årg. og ved 9. årgangs frivillige brobygningsforløb. 

 

VALGFAG   

Der er obligatoriske valgfag for 7. og 8. årgang, som afsluttes med folkeskolens prøve. 

Og der er valgfag for 9. årgang. 

Udskolingen 

 

 

 


