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Forord
Velkommen til Udskoling i Gentofte Kommune. Denne folder er til dig, der skal i 8. klasse til næste 
skoleår og dine forældre. 

På de næste sider kan I sammen få et indblik i, hvordan det er at gå i 8. og 9. klasse på Gentofte 
Kommunes folkeskoler. Vi har 11 folkeskoler, hvor eleverne klarer sig godt fagligt og trives. 

Det er 11 folkeskoler, der på hver deres måde arbejder med Gentofte Kommunes skolevision om, 
at alle børn og unge udnytter og udvikler deres ressourcer og potentialer maksimalt. Vi er stolte af 
de mange gode forløb, vi har til alle kommunens børn og unge, og I vil derfor også kunne læse om 
vores forløb på Ungdomsskolen og på vores specialskole Søgårdsskolen.

Til unge med særlige interesser inden for naturfag eller samfund og innovation har vi udviklet 
femårige udskolings- og gymnasieforløb, ligesom der er et særligt idrætsskoletilbud i de sidste år 
af udskolingen. 

Der er i Gentofte Kommune hele tiden fokus på at videreudvikle udskolingen. Alle 8. – 9. klasser 
skal arbejde med en innovativ projektopgave, vi tilbyder 80 virkelighedsnære valgfag og alle vores 
folkeskoler byder ind med alsidige læringsforløb i udskolingen.

Vi oplever, at flere unge og deres forældre ved indgangen til 8. klasse overvejer, om de sidste 
skoleår skal foregå på en anden skole. Skoleskift er godt for nogle. For andre er det lige så godt at 
fortsætte på den skole, man allerede går på og i det miljø, man kender. Uanset hvad I vælger, giver 
vi jer i denne folder et overblik over alt det, den samlede udskoling i Gentofte Kommune rummer. 
Det kan I læse mere om på de kommende sider.

God læselyst

Torben Frølich
Direktør i Børn og Skole
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Udskolingsforløb  
til 8. og 9. klasse



IDRÆT OG DET OMKRINGLIGGENDE 
SAMFUND 
Har du lyst til at være en aktiv del af et fællesskab, hvor forskellighed er en styrke? Og vil du være en del af 
Gentofte Kommunes idrætsskole? Bakkegårdsskolen er Gentofte Kommunes idrætsskole. Idrætsprofilen har 
både et bredde- og et talentorienteret perspektiv. I hverdagen betyder idrætsskolen mere idrætsundervis-
ning for alle. 

Der lægges vægt på at motivere og skabe glæde ved idræt. I idrætsfaget tages afsæt i den nyeste forskning, og vi 
arbejder hele tiden på at blive dygtigere. 

Bakkegårdsskolen er også en skole, der har skarpt fokus på at gøre dig parat til videre uddannelse. Vi hjælper dig 
med at udvikle dine faglige og personlige forudsætninger for at lære mere – og for at træffe valget om, hvad du skal 
efter 9. klasse. 

På Bakkegårdsskolen værdsætter vi mangfoldighed, og du vil møde andre unge med mange forskellige interesser og 
kvaliteter. Det, synes vi, er en stor styrke. I hverdagen arbejder vi målrettet på at åbne os mod samfundet omkring os, 
og vi samarbejder med erhvervsuddannelser, frivillige, biblioteker og virksomheder mv., så læring ikke kun foregår i 
skolen. Det betyder, at lærerne bringer den almindelige undervisning tæt på det, der optager dig og din hverdag. 

Udskolingen har naturligvis fokus på faglighed – herunder kritisk stillingtagen, fordybelse, stabilitet og selvstæn-
dighed. Der er ofte en samfundsfaglig vinkel på læringsforløbene i hverdagen, hvor demokrati, medborgerskab og 

ansvarlighed er kerneværdier. 

På Bakkegårdsskolen blandes 7. årgang til nye klasser. 
Det giver et særligt fællesskab og styrker sammen-
hold og samspillet på tværs. Vi lægger vægt på, at du 
som elev bidrager positivt til fællesskabet, er åben 
over for at møde andre og lære af andre, gør dig 
umage, tager ansvar og har mod på at overvinde dig 
selv. Fagligt og socialt understøttes fællesskabet af 
omlagte uger, idrætsturneringer, naturfagsdage, et 
godt pauseliv i hallen og meget andet. 

BAKKEGÅRDSSKOLEN 
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På Bakkegårdsskolen lærte jeg, hvordan jeg 
personligt lærte bedst, og at det lærte ikke altid 
var fagligt, men også noget jeg har kunnet bruge 
senere om mig selv, andre og samfundet.
 
Det vigtigste, jeg lærte på Bakkegårdsskolen, var 
at være sammen med mennesker, der var forskel-
lige fra mig selv.

Jeg lærte på Bakkegårdsskolen, at jeg aldrig 
måtte give op.

Det, der kendetegner Bakkegårdsskolen, er 
samværet og sammenholdet mellem både elever 
og lærere på hele skolen. I min tid på Bakkegård 
har jeg aldrig oplevet en lærer, som var ligeglad 
med, hvor godt jeg gjorde det skolemæssigt, eller 
hvordan jeg trivedes både i skolen og derhjemme, 
hvilket jeg syntes var helt unikt!

Der var et ligeligt forhold mellem lærer og elev, 
alternative undervisningsformer, tilbud efter skole 
og fokus på idræt.

Der er et godt sammenhold og en respekt mellem 
elever og lærere.

Vi har et godt fællesskab på Bakkegårdsskolen. 
Man kan mærke det, når man holder pauser i 
hallen.

Det er en god skole for alle. Her er plads til alle, og 
alle er velkomne.

Scan QR-koden og få mere at vide om udskolin-
gen på Dyssegårdsskolen.
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DYSSEGÅRDSSKOLEN 

FAGLIGHED OG TRIVSEL – HÅND I HÅND 
På Dyssegårdsskolen er faglighed og trivsel to sider af samme sag. Det samspil er gennemgående for alle 
vores aktiviteter. Vi arbejder til stadighed på at sammensætte læringsforløb målrettet fremtidens mulighe-
der og udfordringer. 
 
Eget hus til egen årgang 
Skolen tilbyder hver årgang eget hus. Her er fællesskaber, hvor lærere og elever sammen skaber ånden, kulturen og 
trivslen. Det skaber tryghed og tillid og lysten til at turde – og dét skaber god læring. På Dyssegårdsskolen bliver 
den enkelte ung set og styrket. 
 
Læring og alsidighed 
Synlig læring er en tydelig del af hverdagen, og vi ser det, som det bærende element i de aktiviteter vi har – såvel 
den daglige undervisning som de særlige indsatsområder, vi bryder skoleåret op med. Blandt andet har Dyssegårds-
skolen indført hyppige feedbacksamtaler mellem elev og kontaktlærer. Det er blot et af de elementer, der skaber 
den læring og trivsel, eleverne oplever hver dag på skolen. 
 
Vi lægger vægt på alsidighed. De, der er fagligt stærke skal udfordres. De, der har faglige udfordringer skal støttes 
og løftes. Det oplever eleverne dagligt, henover udskolingen. 
 
Traditioner og dannelse 
Hos os er almen- og digital dannelse en integreret del af dagen, og vi har fokus på at passe på hinanden og samtidig 
have udsyn. Undervisningen er primært bygget op omkring lærerteams, der på tværs af fag og kompetencer tilret-
telægger motiverende undervisning i de enkelte forløb. 

 
Traditioner er en vigtig del af et ungt menneskes liv og 
opfattelse af sig selv og omverden. Skolens fødselsdag, 
lejrskole og hytteture er alle med til at definere et godt 
skoleliv. Skolefodbold, aktiviteter i multihallen og eksterne 
undervisere fra bl.a. foreningslivet skaber ligeledes en 
spændende og afvekslende hverdag. Alle aktiviteter på 
tværs af det faglige, det kreative og det traditionsbundne 
skaber de dannede og uddannede unge mennesker, som 
gør eleverne klar til en ungdomsuddannelse. 
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Fra Hollywood til Hellerup, fra JJ Thompson til 
Tesla og fra Bredgade til Berlin 
Her er nogle af de elementer, vi arbejder med i 
udskolingen: 
 

Otto Filmfestival. Se mere her 

TESLA for Viderekomne – Naturfagsprojekt 

for særligt interesserede

politiker for en dag 

historiske byvandringer 

skolerejse til Berlin med forudgående for-

løb og efterarbejde, hvor samfundsfag og 

historie går op i en højere enhed

helt nyt kemi- og fysiklokale giver højt 

naturvidenskabeligt fokus 

musical – Ambitiøst og enestående forløb 

på tværs af årgange 

ILP – Rejse til en skole til England, for 5 

ansøgende elever. Se her.
 

Scan QR-koden og få mere at vide om udskolin-
gen på Dyssegårdsskolen.
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GENTOFTE SKOLE 

FREMAD – OPAD
Gentofte Skole er en traditionsrig skole, hvor vi forbinder høj faglighed og fællesskaber. Vi vil hjælpe dig 
med at dygtiggøre dig, gøre dig nysgerrig på mange forskellige områder og opbygge dit mod og din evne 
til at indgå i samspil med andre mennesker. Disse egenskaber mener vi er grundlæggende for din faglige og 
sociale udvikling. For Gentofte Skole er det vigtigt, at vi giver dig lysten til at lære mere og videreuddanne 
dig – vores motto er Fremad – Opad.

Vores fagligt dygtige lærere og pædagoger understøtter din faglige og personlige udvikling gennem veltilrettelag-
te, målstyrede læringsforløb. Det er naturligvis fagfagligheden og den brede almene dannelse, som er i højsædet. 
Vi vil støtte dig i at udvikle et solidt fagligt fundament og evnen til at lære hensigtsmæssige arbejdsformer inden for 
fagdisciplinerne. Det kræver øvelse og hjælp, og vi sørger for at bygge et solidt stillads, så du kan tilegne dig kom-
petencerne trin for trin. Herved sikrer vi, at du er rustet til at kunne begå dig i ungdomsuddannelsessystemet – og 
dermed blive en livsduelig verdensborger. 

Vi er som skole i tæt samarbejde med Aurehøj Gymnasium. Med dette samarbejde ønsker vi at give dig indblik i, 
hvad der forventes og kræves efter folkeskolen.

Gentofte Skole har fokus på din trivsel, tryghed og kontinuitet i skoleforløbet, og vi forbereder dig til deltagelse, 
medansvar, forståelse for rettigheder og pligter i fællesskaber. De bærende principper i dette arbejde er dialog, 
refleksion og evnen til at se ting fra forskellige vinkler. For at vi kan lykkes, har vi en tro på, at du engagerer dig i 
skolens liv, fagligt som socialt. Vi giver dig støtte og gode betingelser for, at du kan opnå det, du ønsker. Du udvikler 
dig med os i ryggen og ikke mindst i samspil med dine kammerater på skolen.

Gentofte Skole er kommunens ældste skole, og vi er stolte over at videreføre 
den historiske og kulturelle arv, som skolen er ramme for. Du bliver en del af 
den historie, og derfor håber og forventer vi, at du vil være med til at sætte 
spor, så traditionerne holdes i hævd og nye kan skabes. Vi synger mor-
gensang, vi har tilbagevendende fællesaktiviteter på tværs af årgange og 
klasser, og hver jul holder vi fest sammen og danser Les Lanciers. Det vil sige, 
at du skal kunne skabe relationer uden for klassen og samtidig kunne sikre 
gode kommunikations- og samarbejdsevner i din stræben efter ny viden.

På vores skole er der en gensidig forventning til, at værdier som ansvarlig-
hed, respekt og nysgerrighed præger hverdagen og binder faglighed og 
fællesskabssløjfen på fornemste vis.
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”… meget af det, som vi arbejder med i 1g, har jeg 
haft i 9. klasse. Mine karakterer i gymnasiet er der-
for ikke faldet [sammenlignet med karaktererne i 
9. klasse] …

… vi er sammen på tværs af årgange – for på 
Gentofte Skole bliver vi klogere sammen …
 

”
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HELLERUP SKOLE 

VI LYKKES I FÆLLESSKAB
Hellerup skoles mål er at give vores elever et stærkt fagligt – og dannelsesmæssigt afsæt til resten af livet, så 
de kan begå sig i en stadig mere foranderlig fremtid, hvor forandringshastigheden både nationalt og globalt 
er stærk stigende. 

Derfor ønsker vi at understøtte elevernes evne til at undre sig, forholde sig til og lære af nye situationer. Eleverne 
skal lære at være kritiske, fokusere på det væsentlige og handle derefter.

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes vision Læring uden Grænser. Udgangspunktet for visionen er 
de tre dimensioner faglighed, fællesskab og fremsyn.

Faglighed
Faglighed på Hellerup Skole betyder en varieret undervisning, hvor skoleåret er opdelt i forskellige læringsperioder 
defineret efter arbejdsformen, som kaldes kursusperioder, fordybelsesperioder og projektperioder.

Ved at parallellægge og holddele undervisningen har vi mulighed for at undervise en hel årgang i det samme fag 
på samme tid. Det giver os mulighed for at imødekomme den variation, der kan være i modenhed, faglighed og 
samarbejdskompetencer.

Ved at undervisningen er tilrettelagt med forskellige undervisere, samarbejdspartnere og arbejdsformer øges 
mulighederne for den personlige motivation, og uanset arbejdsform vil der være tydelige faglige mål til læringsfor-
løbene. Dette øger samtidig den enkeltes evne til at arbejde selvstændigt og tage initiativ. 

Hellerup Skole har i samarbejde med Gl. Hellerup Gymnasium oprettet et femårigt naturfagsforløb for elever med 
særlig interesse for matematik og fysik/kemi. Eleverne på dette forløb samles i de to fag på deres eget hold, men 
holdet deler resten af skolens fag og læring med de øvrige kammerater fra klassen. Dette forløb giver rig mulighed 
for faglig fordybelse i særlig grad.

Fællesskab
Fællesskab på Hellerup Skole betyder, at eleverne skal 
have muligheder for at få udvidet deres sociale og faglige 
netværk. Den parallellagte og holddelte undervisning 
giver også mulighed for at blive vejledt af tre faglærere i 
hvert undervisningsmodul. Variationen i både undervis-

Fællesuge i udskolingen
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ningens tilrettelæggelse og konstellationerne mellem elever og lærere betyder for en stor dels vedkommende øget 
trivsel og motivation.

Vi lægger vægt på den tætte relation til hver enkelt elev og afholder jævnligt elevsamtaler. Dette er en samtale 
mellem eleven og elevens kontaktlærer, og rammen for samtalen er elevens faglige udvikling og trivsel. Gennem 
samtalen er der samtidig god mulighed for at styrke elevens refleksive kompetence, medindflydelse og almene ud-
dannelsesparathed. 

Sammen med vores samarbejdsskole i London, Stanley Park High, tilbyder vi 9. klasserne et årligt besøg og genbe-
søg med udveksling af oplevelser, erfaringer og indtryk på tværs af to skolesystemer.

Den fælles udskolingsuge med internationalt fokus på det faglige arbejde og den årlige udskolingsfest er også kon-
krete bud på fællesskabet på tværs af klassetrinnene. 

Fremsyn
Fremsyn på Hellerup Skole betyder, at vi både arbejder med elevernes uddannelse, men også deres dannelse. Faglig 
dannelse handler bl.a. om at være i stand til at træffe velbegrundede valg med afsæt i en nødvendig viden. En an-
den side af dannelsen er oplevelsen af fællesskabet som værende både værdifuldt og nødvendigt i den selvsamme 
sammenhæng. 

Vi arbejder kontinuerligt med 21st Century Learning Skills i planlægning af alle projekter. 21st Century Learning 
Skills i undervisningen består i arbejdet med seks punkter, som forskningen peger på, er afgørende forudsætninger i 
det 21. århundrede. Disse er: Samarbejde, videnskonstruktion, selvevaluering, løsning af problemer fra den virkelige 
verden samt innovation, brug af IT og kompetent kommunikation.

Du vælger Hellerup Skoles udskoling, hvis du ønsker: 

at fordybe dig fagligt 

at involvere dig i undervisning og projekter

at anvende medindflydelse

at blive god til at arbejde selvstændigt og tage 

initiativ

at vægte gode sociale relationer på holdet, i klassen 

og på årgangen

at anvende IT-værktøjer i forbindelse med din læring.

… ovenstående på basis af en solid faglig kompetence

9. årgang på skolerejse
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MAGLEGÅRDSSKOLEN 

LÆRING TIL OG FOR FREMTIDEN 
Det er Maglegårdsskolens vision, at eleverne forlader skolen som stærkt dannede, uddannede og livsduelige 
mennesker. Klar til fremtiden – og til at skabe den. 

Vi ønsker, at du som udskolingselev opdyrker evner og mod til at tage ansvar i dit eget liv. Du skal rustes til at for-
følge din drøm, udfolde dit potentiale og satse på dine særlige talenter. 

Vores elever skal ikke være ens, men de skal alle udfordres til en tårnhøj faglighed – det er fundamentet. Oven på 
det skal du som elev på Maglegårdsskolen bygge din personlige version af en kreativ, kritisk, selvstændig og kom-
petent kommunikerende studerende – højt motiveret for læring og gerne innovativt tænkende. Det er 21st century 
learning design.

Vores elever skal dagligt blive dygtigere til at reflektere og kommunikere – præsentere, pitche og holde målrettede 
oplæg. Det lægger vi særligt vægt på og det lykkes vi godt med! De ambitioner katalyserer vi på vores tæt samarbej-
dende årgange, hvor eleverne inddrages og grundskemaet brydes af: 

mange projektperioder med fokus på selvledelelse, selvstrukturering og teamsamarbejde

organisering i hjemområder med stærke årgangsfællesskaber

holddelinger på tværs af årgangen. Meget parallellagt undervisning for at tilgodese motivationer, niveauer, og 

variation med blik for den enkeltes næste læringsskridt

koncentrerede naturfagsblokke, hvor verden anskues systemisk og virkelige problemer behandles i deres tvær-

disciplinære kompleksitet

stadig mere inddragelse af aktører uden for skolen (erhvervsliv, kunstnere, journalister, dine kammeraters foræl-

dre). Et voksende fokus på STEAM: science, technology, engineering, arts, math.

Du skal have mange flere kompetencer end de, der bliver målt ved prøverne ved afslutningen af 9. kl. For at kvali-
ficere dig bedst muligt til livet og dit videre uddannelsesforløb, arbejder vi med Triple Focus; en videreudvikling af 
den dannelsestænkning om alsidige personlige og sociale kompetencer, der er Maglegårdsskolens varemærke. Det 
skal sikre dig en grundlæggende viden om dig selv og styrke din evne til at gennemskue og navigere i komplekse 
systemer. Arbejdet med din følelsesmæssige, relationelle og systemiske intelligens skal bl.a. træne dine evner til at 
indgå succesfuldt i ægte teamsamarbejde og være en aktiv deltager i fællesskaber.
 
Følg linket eller QR koden til vores hjemmesides udskolingsafsnit og se konkrete eksempler og hør hvad vi mener, 
når vi siger Triple Focus, 21st century skills, STEAM og meget mere.
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”

”

Vi arbejder meget på tværs af klasserne. Det fun-
gerer rigtig godt. Og så har jeg fået tre gange så 
mange venner – elev, 9.x

Vi har et godt sammenhold. Og så er jeg rigtig 
glad for mine lærere. Vi lærer meget! – elev, 8.y

God undervisning. Vi ved, hvad vi skal og vi bliver 
taget seriøst. Jeg synes, at der er en god blanding 
af selvstændigt arbejde, og arbejde sammen med 
andre – elev, 7. årgang

Vi skaber … 
Handlekraft, empati, refleksion, ukuelighed, 
kreativitet, nysgerrighed
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MUNKEGÅRDSSKOLEN 

FOKUS PÅ ALLE UNGES LÆRING OG TRIVSEL I 
FÆLLESSKABET
Med afsæt i skolens tre værdipar: Fællesskab og ansvar, Faglighed og fordybelse, Udsyn og innovation udfol-
der skolen læringslysten og udvikler de unges kompetencer fagligt, socialt og personligt. 
 
Fællesskab og ansvar skaber sammenhold og respekt 
Alle unge skal trives og opleve, at de er en del af et forpligtende fællesskab. Der er tydelige krav og forventninger til 
at indgå i fællesskabet. 

Skolen er rodfæstet i traditioner, der er med til at skabe en sammenhængskraft gennem skoleforløbet for alle elever 
og medarbejdere som teaterforestilling, avisforløb (Munkenyt), trivselsambassadører i alle klasser og forældrebank. 

Munkegårdsskolen er en skole, hvor der er et godt sammenhold på tværs af klasser og årgange, hvor de ældste f.eks. 
underviser de yngste. 
 
Faglighed og fordybelse skaber læring og trivsel 
Alle unge på Munkegårdsskolen skal opleve en faglig udvikling og forankring. Fagligheden er hjørnestenen i 
arbejdet med de unge. En faglighed, der kommer til udtryk i tydelige krav og forventninger samt støtte og opmærk-
somhed. I et lærende fællesskab med faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge, skaber det større 
forståelse og ro til at opleve glæden ved at lære og lykkes. Alle skal udnytte deres potentiale bedst muligt og blive 
rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Der er fokus på faglighed i alle fag, og der bliver også arbej-
det med mange andre facetter af fagligheden, som udvikler 
og udfordrer de unge. Der er f.eks. tydelig sammenhæng i 
de naturvidenskabelige fag, så de unge rustes til den nye 
fællesfaglige naturfagsprøve og særligt fokus på talentpleje 
inden for science og matematik. 
 
Udsyn og innovation skaber indsigt og nysgerrighed 
Der er et stort fokus på udsyn gennem læring, da det bringer 
flere perspektiver i spil for de unge i deres læreproces. 

De unge skal opleve, at der er sammenhæng mellem det, 
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de lærer på skolen og i det omgivne samfund, så virkeligheden skal ind i skolen og skolen ud i virkeligheden. Skolen 
ønsker derfor på sigt at skabe en tydelig international linje, hvor undervisningen primært foregår på engelsk. I den 
forbindelse er der nu et pilotprojekt i gang, hvor der undervises i de humanistiske fag på engelsk. 

De unge møder KODU Game Lab, som udvikler de unges kompetencer indenfor programmering, og de har kommu-
nikation som fag og arbejder med den digitale dannelse, mundtlige præsentationer og retorik. 

Den innovative tilgang til læring giver nye muligheder og perspektiver i tværfaglig sammenhænge, når vi inddrager, 
opdager og undersøger verden, der skaber mere værdi for de unge både fagligt og personligt. 
Der er f.eks. projektarbejde, temauger, valgfag og skolerejse i 9. klasse. 
 
Munkegårdsskolen danner og uddanner alle unge, så de er bedst muligt rustet til deres videre liv.  Læs mere her.
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ORDRUP SKOLE 

ET MOTIVERENDE, FAGLIGT OG FORPLIGT
ENDE FÆLLESSKAB, HVOR UNGE TRIVES
Selvstændighed og samarbejde. På Ordrup Skole forventer vi, at du arbejder aktivt med dine personlige 
læringsmål og kan tage del i formuleringen af næste skridt på vejen til faglig progression. Samtidig er det 
væsentligt, at du udvider dit perspektiv på uddannelse og arbejdsliv. Målet er, at du udvikler din selvstæn-
dighed, mens vi er i tæt dialog og samarbejde med dine forældre.

At lære at lære mere
Vi har et særligt fokus på din faglige progression. Vi har bl.a. fokus på 

at kundskaber og færdigheder bliver trænet og indlært

at du lærer at lytte, indhente viden, analysere, vurdere, beslutte og handle

at du kan arbejde tværfagligt og kreativt med opgaveløsninger

at du er i stand til at samarbejde med gensidig respekt, så alle er med og trives 

at du udfordres i kommunikation og sprog – både i og uden for skolen.

På Ordrup Skole oplever du

 et stærkt fagligt og socialt fællesskab, som afspejles i skolens trivselsmåling, der i 

mange år har ligget højt 

 aktiviteter, som bygger bro til ungdomsuddannelser og erhvervsliv. Vi samarbej-

der med bl.a. Ordrup Gymnasium og Handelsgymnasiet i Lyngby

 mange traditioner på tværs af klasser: Teambuilding, sportsaktiviteter, elevrådets 

fodboldturnering, lejrskole, gallafest og en studietur til udlandet

 at der stilles høje forventninger til dig, at du udfordres til at yde dit bedste – og at 

du motiveres med fokus på succesoplevelser 

 at blive mødt af lærere med høj faglighed, der skaber motiverende læringsmil-

jøer. Lærere, der har kendskab til dine behov, og som kan gøre opgaver og mål 

tydelige og konkrete for dig

 en varieret skoledag med tværfaglige temaforløb, hvor IT indgår som en integre-

ret del af undervisningen

 en særlig Studietid – daglig tid til lektielæsning og opfølgende samtaler med 

kontaktlæreren.

Se mere her: www.ordrupskole.dk 
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”

”
Vores mål er at uddanne unge mennesker, så 
de bliver dygtige til at mestre livet

unge, der er ambitiøse på egne og andres 

vegne

unge, der er dygtige til at lære, som kan 

begejstres og skabe nye ideer – og ikke 

mindst tør prøve nyt

unge, der er motiverede for uddannelse og 

rustede til en fremtid med karriere og job, 

der skifter gennem livet.

 

Klassen har et godt læringsmiljø. Det skyldes, at vi 
er trygge og laver mange øvelser, f.eks. teambuil-
ding, som styrker vores relationer – 8. klasse på 
Ordrup Skole

Lærerne vil gerne hjælpe med at nå ens person-
lige mål, og de viser interesse for os – også efter 
timerne – 9. klasse på Ordrup Skole

Skolen er nytænkende. Vi bruger digitale undervis-
ningsmidler, og det gør timerne spændende 
– 9. klasse på Ordrup Skole
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SKOVGÅRDSSKOLEN

TRIVSEL GENNEM HØJ FAGLIGHED 
HÅND I HÅND MED INNOVATION
Skovgårdsskolens udskoling går fra 6. - 9. klasse. Der er ca. 300 elever og 22 lærere 
tilknyttet vores udskoling.

Vi er en skole med tre spor, hvor der typisk efter 7. klasse er to klassiske spor og et eller to spor med vores Samfunds- 
og Innovationslinje. 

Vi har lavet vores udskolingslokaler om til faglokaler, så du som elev bevæger dig mellem de forskellige læringsrum, 
der er indrettet af linjefagslærere. Det betyder, at fagligheden altid er synlig og tydelig. 

Udskolingen spiser fælles i vores aula eller i vores gårde, når vejret er til det.

Vores lektiecafe i udskolingen kalder vi for Forberedelse og Faglig fordybelse. F.F-tiden har vi skemalagt tre lektio-
ner om ugen, tirsdag, torsdag og fredag og der er afsat lærerressourcer, så alle fag er repræsenteret. Det betyder, at 
eleverne altid kan få kvalificeret hjælp.

Alle elever i udskolingen har både en klasselærer og en mentor. Mentorsamtalerne refereres i MinUddannelse, så 
årsplaner, læringsmål og trivsel ligger samme sted.

Scan QR-koden og læs om Skovgårdsskolens 
udskolingstilbud, der blandt andet er under-
støttet af vores engagerede og dygtige med-
arbejdere, vores børns høje trivsel og indbyr-
des relationer samt vores unikke, naturskønne 
omgivelser. Her prioriterer vi trivsel gennem 
høj faglighed hånd i hånd med innovation, 
samarbejde og plads til gode traditioner.
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SKOVSHOVED SKOLE

UDNYT DIT POTENTIALE
Skovshoved Skoles tre værdier læring, dannelse og trivsel betyder, at du her får stærke faglige kundskaber, så 
du bliver klar til din ungdomsuddannelse, at du bliver et selvstændigt tænkende individ, der forstår verden, 
og at du trives, så du kan lære. Du kan finde skolens værdier her.

Vi stiller store krav til din og hjemmets indsats. Vi forventer, at du gør dig umage, er ambitiøs og arbejder flittigt – 
også når det er svært og tager tid. Til gengæld vil vi gøre alt, hvad vi kan for at styrke din læring, dannelse og trivsel, 
så du udnytter dit potentiale.

Vilje til læring 
På Skovshoved Skole er der et fagligt stærkt miljø, hvor lærerne arbejder sammen om, at du opnår det højest mulige 
faglige niveau i alle fag. Konkret vil du:

blive testet systematisk for at højne din fortsatte faglige udvikling 

blive mødt af ambitiøse lærere og få differentieret undervisning ud fra dit faglige niveau 

få målrettet træning frem mod afgangsprøverne.

Et synligt resultat er, at mange elever fra Skovshoved Skole gennemfører den først valgte ungdomsuddannelse. 

Nysgerrighed og indsats
Du skal udvikle dig som et vidende og selvstændigt tænkende menneske. Derfor forventer vi, at du er nysgerrig og 
åben over for omverden og over for de fællesskaber, som du bliver en del af. Konkret vil du:

få indsigt i samfund, kultur og historie

lære hvor og hvordan du kan bruge dine kompetencer 

arbejde med store tværgående projekter.

Fællesskab og respekt
Skolen, årgangen og klassen er et læringsfællesskab, hvor vi i trygge rammer og gensidig respekt skal bidrage, 
kunne begå fejl og prøve os frem i læringsforløbene. Konkret vil du:

blive involveret og få indflydelse på læringsmiljøet

opleve at vi prioriterer stærke relationer mellem dig, dine lærere og de øvrige elever 

indgå i et forpligtende fællesskab præget af respekt og tolerance.

Skovshoved Skole ligger højt, når det gælder elevernes faglige og sociale trivsel. 
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Eksempler på tværgående projekter i 8. & 9. 
klasse:

Projektopgaven integreres på alle klassetrin 

i udskolingen. Der arbejdes problemori-

enteret og metodisk med miniforsknings-

projekter, så du lærer at bruge dine tillærte 

kundskaber på virkelige problemstillinger. 

Communication 2020 er et innovativt og 

entreprenant forløb på engelsk med en pro-

blemstilling formuleret af en offentlig eller 

privat virksomhed i vores nærområde.

Skolekomedien i 8. klasse er et musisk-kreativt 

forløb med inddragelse af danskfaglige disci-

pliner, projektstyring, idéudvikling og grup-

pedynamiske kompetencer. Du er selv med til 

at vælge hvordan – foran, på eller bag scenen. 

Det digitale penalhus er undervisning i at 

bruge en bred vifte af digitale redskaber i 

problemløsningen af de opgaver, der bliver 

stillet i skolen såvel som senere i uddannel-

ses- og arbejdslivet. Eleverne vil altså blive 

præsenteret for digitale redskaber (både 

software og hardware), de kan bruge til at 

løse en given opgave.

 

I udskolingen får vi mere frihed og ansvar – Elev 
på Skovshoved Skole.

Der bliver arbejdet for, at vi har et godt sammen-
hold. Det betyder, at vi tør sige noget og diskuterer 
i timerne. Vi lærer rigtigt meget. Lærerne lytter til 
os – Elev på Skovshoved Skole.

”

”
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TJØRNEGÅRDSSKOLEN 

FAGLIGHED OG FÆLLESSKAB FOR ALLE
I udskolingen er der en lang stærk tradition for at vægte faglighed og trivsel højt for alle unge, og der bliver 
arbejdet målrettet med elementerne i Læring uden Grænser: Faglighed, Fællesskab og Fremsyn. 
 
Faglighed 
Alle unge skal blive så dygtige, de kan, og lære at lære mere. Fagligheden er hjørnestenen i arbejdet med de unge 
– en faglighed, der udvikler og udfordrer alle unge, så de står bedst muligt rustet til at gennemføre en ungdomsud-
dannelse og til livet. Faglighed er ikke blot reproduktion af færdigheder og viden. Det er for os vigtigt, at færdig-
heder og viden sættes i spil i meningsgivende situationer, hvorigennem de unge udvikler kompetencer og almen 
dannelse. For at øge elevernes læsefærdigheder og få en rolig og fokuseret start på dagen, er der hver morgen 
læsebånd for hele skolen.
 
Fællesskab 
Alle unge skal være en del af fællesskabet med respekt for og plads til den enkelte. Dagligdagen er båret af rumme-
lige strukturer med stor opmærksomhed på, at alle elever trives både fagligt, personligt og i fællesskabet. 

Selvstændighed og medansvar for egen læring spiller en stor rolle. De unge arbejder derfor ofte i små studiegrup-
per og med fælles forløb på tværs af klasserne. 

Traditioner er med til at skabe den stærke sammenhængskraft, og gode relationer mellem de unge og lærerne er 
kendetegnende for Tjørnegårdsskolen. 

Gode relationer skaber størst faglig og personlig udvikling, derfor prioriterer vi i 8. klasse skolerejse, i 9. klasse prø-
veforberedende tur i Ganløsehytten, idræt i Gentofte Sportspark, musical, skolefest og udskolingscafe, der styrker 
både fagligheden og fællesskabet. 
 
Fremsyn
Alle unge skal begå sig i det samfund, de er en del af – også i fremtidens globaliserede verden. Innovation er et 
vigtigt element, og det seneste år er der arbejdet målrettet med udvikling og implementering af den innovative 
projektopgave, som en del af de unges faglige og personlige ballast. 

At arbejde med reelle problemstillinger skaber motivation, og vi arbejder systematisk med at inddrage virkelighe-
den i hverdagen, hvori det omlæggende samfund og virksomhederne i nærområdet spiller en stor rolle. 

Fremsyn skaber indsigt, derfor lægger vi vægt på arbejdet med mellemfolkelig forståelse og interkulturel kompetence 
og deltager i relevante arrangementer og oplæg f.eks. Avisen i Undervisningen, Skolevalg og Demokratiets Dag.
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”

”

Tjørnegårdsskolen en helt speciel skole. Jeg har 
aldrig følt mig overset, hverken når jeg havde fag-
lige eller sociale problemer. Lærerne tager virkelig 
hensyn til og gør noget for hvert enkelt individ – 
Ung på Tjørnegårdsskolen.

Lærerne lægger vægt på, at vi skal tænke anderle-
des, og ikke være bange for at lave noget ander-
ledes. Jeg tror, at vores meget innovative tilgang 
til opgaver åbner mine tanker – Ung på Tjørne-
gårdsskolen om fremsyn.

På Tjørnegårdsskolen har vi et godt fællesskab. Vi 
samarbejder meget, laver rigtig meget gruppear-
bejde og har mange kreative projekter – Ung på 
Tjørnegårdsskolen om fællesskaber.

På Tjørnegårdsskolen er man rigtig god til at in-
kludere alle i undervisningen. Vi får alle lov at sige 
noget og have vores egne meninger. Man bliver 
ikke nedgjort, når man laver en fejl. Derfor kan 
man forbedre sig – Ung på Tjørnegårdsskolen 
om faglighed.
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TRANEGÅRDSKOLEN 

MODERN CLASSIC
Tranegårdskolens udskoling er først og fremmest en faglig udsko-
ling. En udskoling, hvor du som ungt menneske oplever en grundig 
tilgang til at udvikle basale faglige kundskaber, som kombineres 
med evne til at indgå i relationer og fællesskaber. Endvidere har vo-
res udskoling fokus på at lave læringsmiljøer, hvor samarbejdsevne, 
kreativ tænkning, udtryksfærdigheder og positive erfaringer med at 
lære er centrale områder. Vi kalder skolens koncept ”Modern Classic”.

Vi er ”Classic”, fordi vi gennem mange år har udviklet og stadig arbejder 
med en række klassiske og grundlæggende evidensbaserede kvaliteter 
for god undervisning, der skaber personlig, social og faglig læring, som vi 
holder fast i, fordi vi ser, at de virker. ”Classic” betyder hos os, at vi er stolte 
af det, vi er dannet af, og tager det gerne med os.

Vi er ”Modern”, fordi vi er åbne og parate til at lære nyt og indarbejde det, 
der virker, hvis det giver os øget kvalitet. ”Modern” dækker bl.a. over vari-
erede undervisnings- og arbejdsformer, masser af tid til øvelse, træning, 
evaluering, dialog og feedback om elevernes resultater. Vores lærings-
miljøer i udskolingen er strukturerede omkring fællesskabet udtrykt ved 
klassen og den enkeltes mulighed for faglig udfoldelse ved høj grad af 
undervisningsdifferentiering.

Vi har fokus på at give vores elever et godt fagligt fundament og bibringe 
dem kundskaber og færdigheder til deres videre forløb på en ungdoms-
uddannelse. Sammen skaber vi gode resultater, men er i den proces også 
optagede af, at eleverne trives og er i gode arbejds- og sociale fællesska-
ber.

Samtidig vil vi bidrage til at viderebringe værdier, der gør vores elever til 
ansvarlige og aktive samfundsborgere.
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Aktiviteter du møder på Tranegårdskolens 
udskolingen er bl.a.:

Den innovative projektopgave, som vi 

løbende vil implementere.

At eleverne opnår grundlæggende og 

basale færdigheder.

Vi har en række traditioner, som vi holder 

af: morgensang, skolekomedie, skolefest 

med lancier, julekor etc.

De Traniske Lege – idrætsdag.

At vi i år og til næste år har særligt fokus på 

kommunikation og trivsel.

At du kan møde interne valgfag som fri-

luftsliv, bevægelse, teknik etc.

At vi prioriterer studie- og skolerejser højt.

At vi kommer ud af huset og støtter faglig-

heden gennem fx museumsbesøg, virk-

somhedsbesøg etc.

At vi laver fordybelsesuger med projekter 

og fagdage.

På Tranegårdskolen vil du i vores udskoling 
opleve, at ordentlighed, fællesskab og faglighed 
tilsammen danner noget helt centralt, som for 
os er vigtigt at holde fast i.

27



Femårige forløb fra 8. klasse 
til 3. g. i samarbejde mellem 
folkeskole og gymnasium





ORDRUP SKOLE OG ORDRUP GYMNASIUM 

BIOTEK
Naturvidenskab og nye muligheder. Velkommen til det femårige BIOTEK-forløb på Ordrup Skole og Ordrup 
Gymnasium.

Om forløbet
BIOTEK er et sammenhængende femårigt uddannelsesforløb, som starter som en nyetableret 8. klasse på Ordrup 
Skole og fortsætter som en samlet klasse på Ordrup Gymnasium. Udover det særlige fokus på science får du selvføl-
gelig også en almindelig afgangsprøve fra folkeskolen og en bred studentereksamen.

På BIOTEK modtager du kvalificeret og motiverende undervisning i de forskellige naturvidenskabelige fag. Tempoet 
og niveauet i fagene bliver hele tiden tilpasset, så du får de bedste forudsætninger for at klare dig godt – både i 
folkeskolen og i gymnasiet.

På BIOTEK understøttes den daglige undervisning ofte af aktiviteter ”ud af huset”, fx i samarbejde med DTU, Køben-
havns Universitet, Tycho Brahe Observatoriet og Novozymes. Du kommer også til at deltage i naturvidenskabelige 
begivenheder som fx ”Faglige dage i Tivoli” og Naturvidenskabsfestivalen. Alt dette er med til at sætte fagene ind 
i en større sammenhæng, og du får indblik i forskellige studier og virksomheder, hvor naturvidenskaben spiller en 
central rolle.

På BIOTEK kommer du til at arbejde tæt sammen med andre science-interesserede elever, både i din egen klasse 
og sammen med din venskabsklasse på Ordrup Gymnasium. Sammen kommer I til at deltage i en række sociale og 
faglige arrangementer. De mange sjove erfaringer er med til at øge den faglige motivation, og overgangen fra folke-
skole til gymnasium vil opleves lettere.

Da BIOTEK-klassen består af elever med særlig interesse for na-
turvidenskab, vil din faglige udvikling kunne foregå hurtigere, 
og klassen vil samlet set nå et højere niveau allerede efter 9. 
klasse end en almindelig klasse.

Når du bliver optaget på BIOTEK på Ordrup Skole, er du garan-
teret en plads på Ordrup Gymnasiums studieretning ”Biotekno-
logi”.
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Din profil

Det femårige gymnasium BIOTEK på 

Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium er for 

dig, som brænder for naturvidenskab – og 

som ønsker at være en del af et stærkt 

fagligt og social fællesskab. 

Det vigtigste er, at du har lyst! Men det er 

også vigtigt, at du vil yde en ekstra indsats 

i skolearbejdet, og at du stiller krav til dig 

selv og undervisningen.

Du vil gerne udfordres med eksperimentel, 

tværfaglig og innovativ undervisning på 

højt niveau, og du er motiveret for at yde 

en ekstra indsats.

Se mere her: www.ordrupskole.dk. Du kan 
møde os og høre mere om Biotek tirsdag den 
17. januar 2017 fra kl. 17 - 19 i kantinen på 
Ordrup Gymnasium.
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HELLERUP SKOLE

NATURFAG OG MATEMATIK
Har du særlig interesse for naturfag og matematik – og vil du gå i 8. kl. på Hellerup Skole i august 2017 og 
derefter fortsætte i Gl. Hellerup Gymnasium? 

Femårigt skoleforløb
Hellerup Skole og Gl. Hellerup Gymnasium tilbyder et femårigt forløb med ekstra fokus på fysik/kemi og matematik. 

På det femårige forløb følger du de første to år (8. og 9. kl.) din normale klasse på Hellerup Skole, men du får ekstra 
undervisning i fysik, kemi og matematik svarende til to ekstra lektioner om ugen med lærere fra både Hellerup Skole 
og Gl. Hellerup Gymnasium. 

Her lærer du en masse ekstra om naturvidenskab og matematik. Udskolingslærerne og gymnasielærerne har i sam-
arbejde planlagt indholdet, så der er fokus på naturvidenskabelig tankegang, højt abstraktionsniveau, øget studie-
parathed og udvidet brug af IT. 

Det faglige i indholdet er en blanding af emner fra udskolingen, emner fra gymnasiet og emner helt uden for nor-
malt skoleregi, som vil styrke din overgang fra folkeskole til gymnasium og til videregående uddannelse. 

Derudover er der arrangementer uden for normal skoletid, hvor du kommer til spændende foredrag og kommer på 
besøg på virksomheder og videregående uddannelser inden for naturvidenskab. 

I gymnasiedelen af forløbet er du garanteret en plads på Gl. Hellerup Gymnasium på en naturvidenskabelig studie-
retning. Her vil der fortsat være særlige aktiviteter med højt fagligt niveau i naturvidenskab og matematik. 

Din profil
Du vælger Hellerup Skoles femårige skoleforløb, hvis du: 

har en særlig interesse og talent for fysik, kemi og matematik 

evner at fordybe dig fagligt 

kan anvende IT-værktøjer i forbindelse med din læring 

ønsker at involvere dig i undervisning og projekter 

ønsker dig og kan anvende medindflydelse 

ønsker at vægte gode sociale relationer på holdet, i klassen og på årgangen.

… ovenstående på basis af en solid naturfaglig kompetence
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Informationsmøde
Der afholdes informationsmøde den 12. januar 
2017 kl. 17 - 19 på Hellerup Skole (2.sal) for dig 
og dine forældre. 

I mødet deltager ledelser og lærere fra Gl. Hel-
lerup Gymnasium og Hellerup Skole, og du vil 
her kunne få supplerende oplysninger om det 
særlige forløb, ansøgning og optagelse.
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SKOVGÅRDSSKOLEN OG ØREGÅRD GYMNASIUM 

SAMFUND OG INNOVATION
Samfund og innovation er et femårigt sammenhængende undervisningsforløb på Skovgårdsskolen og Øre-
gård Gymnasium. Forløbet starter i 8. klasse, og efter 9. klasse er du sikret en plads på en af Øregård Gymna-
siums populære samfundsvidenskabelige studieretninger.

Fakta om Samfund og Innovation:

Du får et femårigt sammenhængende undervisningsforløb

Du begynder i 8. klasse på Skovgårdsskolen og slutter i 3. g på Øregård Gymnasium

Du har de obligatoriske fag i folkeskolen og aflægger 9. klasses afgangsprøve

Du kommer i en nye klasse, der har øget fokus på engagement, motivation og faglighed

Du skal på introtur med din nye klasse

Du skal deltage i forfatterværksteder, innovationsprojekter, videoproduktioner og foredrag

Du modtager undervisning på Øregård Gymnasium allerede inden gymnasiestart

Du er sikret en plads på en af Øregård Gymnasium samfundsvidenskabelige studieretninger. 

 
Scan QR koden og læs mere om Skovgårdsskolens Samfund og innovationslinje. Mød os den 10. 
januar kl. 19.00 til orienteringsaften i Innovationshuset på Øregård Gymnasium på Gersonsvej 32, 
2900 Hellerup.
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Idrætsskole for unge 
idrætstalenter fra  
7. klasse





IDRÆTSSKOLE FOR UNGE IDRÆTSTALENTER 
PÅ BAKKEGÅRDSSKOLEN
Har du ambitioner med din sport? Vil du gerne dyrke den mere i hverdagen samtidig med, at du gør det godt 
i skolen? Så er Bakkegårdsskolens Idrætsordning noget for dig. 

Bakkegårdsskolen Idrætsordningen er et tilbud til unge i 7. - 9. klasse. Ordningen giver unge talenter mulighed for at 
dyrke deres sport, samtidig med der bliver tid til at passe skolen, familien og vennerne. 

Elever på idrætsordningen har to morgentræningspas og forskellige aktiviteter med fokus på at understøtte både 
den faglige, personlige og sportslige udvikling. Idrætsordningen har tilknyttet to idrætskoordinatorer, som kan 
hjælpe dig med at få skole og sportsliv til at hænge sammen. Din faglige og sportslige udvikling er i fokus. 

Morgentræningen 
Du har morgentræning i din egen idræt hver tirsdag. Dyrker du ishockey, badminton, tennis, sejlads, fægtning, ba-
sketball, svømning, volleyball, håndbold eller pigefodbold i en klub i Gentofte stiller kommunen morgentræningen 
til rådighed. Ved andre sportsgrene er det nødvendigt med særlige aftaler. 

Hver torsdag morgen har du fysisk basistræning med uddannede fysiske trænere på skolen. Basistræningen har 
fokus på at forbedre din styrke, hurtighed, smidighed, udholdenhed og balance. Der er tilknyttet en fysioterapeut til 
basistræningen. 

Elever på idrætsordningen har samme obligatoriske fag som alle andre elever. Morgentræningen erstatter dele af 
den understøttende undervisning og dele af valgfagsordningen. 

Faglighed 
Det forventes, at du som idrætselev lægger lige så meget energi i at klare dig godt fagligt som sportsligt. Der er 
derfor mulighed for at planlægge skolearbejdet i samarbejde med lærerne. 

Idrætsteorikurser 
Idrætsordningen har fokus på det hele menneske i idrætten, og du vil blive tilbudt idrætsteori inden for en række 
emner fx sportspsykologi, sportsernæring, skadesforebyggelse m.m. 

Der er informationsmøde torsdag den 5. januar 2017 kl. 17-19 på Bakkegårdsskolen. Se særlige forhold i forbindelse 
med ansøgning og optagelse på Bakkegårdsskolen og kommunens hjemmeside.

BAKKEGÅRDSSKOLEN 
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10. klasse og  
visiterede forløb





GENTOFTE UNGDOMSSKOLE 

UDFORDRINGER I ØJENHØJDE
Gentofte Ungdomsskole er rammen om en række skole- og fritidstilbud, som er kendetegnet ved at: 

De unge mødes i øjenhøjde og oplever sig set og hørt i dagligdagen 

Stemningen på skolen er præget af glæde, varme, åbenhed og fællesskab 

Undervisningens organisering og indhold afspejler de unges forskellige behov og udfordringer. 

Når du læser beskrivelsen af Ungdomsskolens forskellige tilbud, skal du være opmærksom på, at nogle af tilbud-
dene er åbne for alle unge, og at andre er tilbud, man skal visiteres til. 

Du kan læse mere om alle tilbuddene på www.gentofteungdomsskole.dk. Du er også altid velkommen til at besøge 
skolen og få mere at vide.

Gentofte 10. Klassecenter 
10. klasse er for dig, der ønsker at blive vurderet parat til en videre ungdomsuddannelse. Det kan være, at du har 
drømme om at komme videre til gymnasiet, men mangler lidt faglighed eller modenhed. Det kan være, at du gerne 
vil på teknisk skole, men er i tvivl om, hvilken indgang du skal vælge. Måske skal du have øvet nogle sociale eller 
personlige kompetencer, inden du er klar til at tage valget om din videre færd. 

Du kan søge enten 10. A eller 10. G. Begge linjer forbereder til 10. klasseprøven og har forskelligt fokus:

10. A er primært det tilbud, hvor der, udover det faglige, arbejdes med at afklare dit fremtidige valg af ung-

domsuddannelse

10. G er primært det tilbud, hvor der arbejdes målrettet mod en gymnasial ungdomsuddannelse. Der arbejdes 

på et højt fagligt niveau, men også med studieteknik og personlig fremtoning. 

Søger du 10. klasse bliver du indbudt til en screening i foråret inden skolestart. Det er her vi i samarbejde finder frem 
til, om du har mest gavn af 10. A eller 10. G. Du kan regne med en skoledag, der ligger mellem kl. 08.30 og 16.00 og 
undervisning ca. 35 timer om ugen. 
 
EUD10 er også en mulighed i 10.klasse. EUD10 er målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, 
men ikke opfylder adgangsforudsætningerne. EUD10 tilrettelægges individuelt.

Dyslexia – et kompetencecenter for unge i store læsevanskeligheder
Dyslexia tilbyder intensive læsekurser til børn og unge fra 4. – 9.klasse samt et fuldt skoletilbud til unge i udskolin-
gen – Palæ-holdene. Optagelse sker gennem egen skole og Skolevisitationen. 
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Kvisten 
Kvisten er et skoletilbud for psykisk sårbare unge fra 7. – 9. klassetrin, der ikke trives i den almene skole. Undervis-
ningen foregår på små hold og med individuelt tilpasset skema og tæt kontaktlærerordning. Optagelse til Kvisten 
foregår via Skolevisitationen. 
 
Rejseholdet 
Rejseholdet er et lille anderledes skoletilbud med plads til 12 unge fra 7. – 9. klassetrin. Udover den faglige un-
dervisning har Rejseholdet en særlig praktikordning, hvor du i nogle perioder er i praktik to hele dage om ugen. 
Derudover bruges ca. 20 skoledage på kortere eller længere ture. Optagelse på Rejseholdet sker i samarbejde med 
Skolevisitationen. 
 
ViTo-udskoling
Eleverne i Vito er unge i alderen 13-18 år, som kommer fra udlandet, og som nu skal til at være borgere i Danmark. De 
unge kan være flygtninge, familiesammenførte, eller børn af udlændinge, der bor her i landet. Fælles for de unge er: 

at de skal lære dansk 

at de skal lære det danske samfund at 

kende 

at de skal blive klar til ungdomsuddan-

nelse. 
 
UNG FRITID – en lærende fritid
Ung Fritid tilbyder fritidsaktiviteter for alle 
kommunens unge fra 7. kl - til 18 år. 

I de 4 ungdomsklubber Vognfjeder, Vangede, 
Gentofte og Ordrup samt de 2 ungelounge 
Barakken og Teglgårdsparken kan de unge 
spille musik, dyrke fysiske aktiviteter, udfolde 
sig kreativt, møde deres venner og hænge ud 
m.m. Fritidsundervisningstilbuddene, som 
også hører under Ung Fritid tilbyder en bred 
vifte af undervisningstilbud som finder sted på 
Ungdomsskolen, men nu også i klubberne og 
lounge.
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SØGÅRDSSKOLEN 

AT BLIVE TIL NOGET OG NOGEN
Optag på Søgårdsskolen foregår gennem den centrale skolevisitation. 

Søgårdsskolen er Gentofte Kommunes Specialskole. 

Vores arbejde tager afsæt i folkeskolelovens mål om, at Folkeskolen i samarbejde med forældrene skal ”give ele-
verne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere.” I 
udskolingen har vi fokus på overgangen til videre uddannelse og vi arbejder for, at

sikre unge de størst mulige faglige såvel som sociale færdigheder og kompetencer 

give unge kendskab til, og mulighed for, aktivt at deltage i et kommende uddannelses- og arbejdsliv 

introducere unge til de netværk, de kan drage nytte af efter folkeskolen, og hjælpe unge med at etablere eget 

netværk og indgå nære relationer til andre unge

støtte unge i deres udvikling til ansvarlige aktører i det samfund, de er en del af

sikre at udskolingens unge bliver til noget og nogen.

Et særligt tilrettelagt undervisningsforløb for skolens ældste elever
For at sikre de elever, som ikke kan tage en afgangsprøve har vi et særligt tilrettelagt undervisningsforløb for skolens 
ældste klasser (8.-10. kl.). Forløbet giver unge i 8.-10. klasse med særlige vanskeligheder af enten faglig eller social 
karakter et udskolingsforløb, hvor der satses på dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Samtidig lægges der vægt 
på en mere individuel vejledning og flere praktikforløb, så unge og forældre sikres en bedre overgang fra skole til 
ungdomsuddannelse eller andet relevant tilbud. 

Uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb på Gentofte Hospital 
Søgårdsskolen har i samarbejde med Gentofte Hospital komponeret et tilbud til udvalgte udskolingselever i 9. og 
10.klasse. Udvalgte eleverne er i et 2 x 8 ugers praktikforløb på Gentofte Hospital i servicefunktioner. 
De er som udgangspunkt på en af hospitalsafdelingerne i formiddagstimerne. Om eftermiddagen modtager de 6-10 
elever undervisning i dansk, engelsk og matematik forestået af Søgårdsskolens personale. 

Hospitalet udmelder 6-10 praktikpladser i forskellige afdelinger, som skolepersonalet i samarbejde med forældre og 
elever matcher med passende elevprofiler. Praktikforløbet skal styrke elevernes indsigt i egne muligheder samt give 
dem en oplevelse af arbejdsmarkedets tilbud. 

Praktikken afsluttes med en svendeprøve, og eleverne får et diplom fra hospitalet, som beskriver hvad de har arbej-
det med og opnået af færdigheder. 
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Overgangen til ungdomsuddannelserne 
Søgårdsskolen samarbejder med UU-Nord, Ungdommens Uddannelsesvejledning i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og 
Lyngby-Taarbæk om at gøre udskolingen mere uddannelses- og erhvervsrettet. UU-vejlederen har et kontor på 
skolen og er her to dage hver uge. Det giver løbende og tæt kontakt mellem de unge og vejlederen, som kender de 
unge og har bedre mulighed for at hjælpe med at finde de rigtige uddannelsestilbud. 

I samarbejde med UU-vejlederen kommer de unge på brobygnings- og introforløb på ungdomsuddannelser, i prak-
tik i virksomheder og eventuelt også på kortere besøg på efterskoler eller højskoler. Som specialskole har vi desuden 
mulighed for at arrangere særligt tilrettelagte brobygningsforløb på ungdomsuddannelser. 

I gennemsnit er de unge af sted i cirka tre uger i løbet af skoleåret på intro-, brobygnings- og praktikforløb. Nogle er 
mere af sted end andre, fordi alle ikke har samme behov, og fordi alt, hvad vi gør, er målrettet den enkelte unge. 

De unge ser og oplever uddannelsesinstitutionerne i stedet for bare at orientere sig på nettet. Det gør en stor positiv 
forskel, som betyder, at chancen for, at de unge vælger det rette efter folkeskolen, er større, end den ville være uden 
denne prioritering af forberedelsen til livet efter folkeskolen. 
 

 

45



PRAKTISK INFORMATION
Hvis du ønsker at blive på din nuværende skole i 8. og 9. klasse, skal du ikke gøre noget.

Hvis du ønsker at blive optaget på et femårigt udskolings- og gymnasieforløb
Hvis du ønsker at blive optaget på at af de femårige udskolings- og gymnasieforløb, skal du sende et udfyldt ansøg-
ningsskema til Dagtilbud og Skole som digital post att. Skole. Send digitalpost via dette link eller på mail til bornog-
skole@gentofte.dk.

Du kan finde ansøgningsskemaet på http://www.gentofte.dk/femaarigt. Skemaet er tilgængeligt fra torsdag den 15. 
december 2016.

Du kan søge om optagelse på mere end et af de tre forløb. Det gør du ved at anføre de forløb, du ønsker at blive 
optaget på i prioriteret rækkefølge på ansøgningsskemaet.

Der oprettes forløb med minimum 21 elever og maksimum 25 elever.

Optagelsesproces

Du kan hente ansøgningsskemaet på http://www.gentofte.dk/femaarigt fra den 15. december 2016

Du skal sende din ansøgning senest den 23. januar 2017. Du skal sende ansøgningsskemaet til Dagtilbud og 

Skole som digital post att. Skole. Send digitalpost via dette link eller på mail til bornogskole@gentofte.dk.

I perioden fra den 30. januar til 3. februar 2017 har du mulighed for en afklarende samtale på den skole, der 

udbyder det femårige forløb, du er interesseret i. Samtalerne har udelukkende til formål at afklare dine for-

ventninger til og motivation for at ønske at starte på det femårige forløb. Samtalen har ikke indflydelse på dine 

muligheder for at blive optaget.

Du og dine forældre får besked på, om du er optaget på de femårige forløb den 8. februar 2017.

Hvis der er flere ansøgere end pladser, fordeler vi pladserne ved lodtrækning.

Hvis du ikke bliver udtrukket, og vi dermed ikke kan tilbyde dig en plads på det eller de forløb, du har ønsket, 

kan du blive skrevet på en venteliste. Din placering på ventelisten bliver også afgjort ved lodtrækning.
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SPØRGSMÅL OG SVAR:
Påvirker det mine chancer for at blive optaget, at jeg søger mere end et af de tre femårige forløb?
Nej, det har ingen indflydelse.

Kan jeg stå på venteliste til et femårigt forløb, selvom jeg er blevet optaget på et af de andre forløb?
Ja, du har mulighed for at stå på venteliste til et forløb, selvom du er blevet optaget på et andet forløb.

Hvis jeg fortryder, at jeg ikke har søgt, kan jeg så søge om optagelse på et forløb efter den 23. januar 2017?
Ja, men du vil blive skrevet nederst på ventelisten. Efter skolestart, når forløbene er gået i gang, gælder de 
almindelige regler for skoleskift – også for de tre femårige forløb. Det betyder, at du kan blive optaget på et 
femårigt forløb efter, at det er gået i gang, hvis det gennemsnitlige antal elever på årgangen er under 23.

Kan jeg blive optaget på et af de tre forløb, hvis jeg ikke bor i Gentofte Kommune?
Ja, hvis der er under 23 elever i klassen ved oprettelsen, kan du blive optaget på et af de femårige forløb selvom 
du bor i en anden kommune. Elever fra Gentofte Kommune vil dog altid blive optaget først.

Er jeg garanteret optagelse på det anførte gymnasie efter 9. klasse i de femårige forløb?
Gentofte Kommune har tæt kontakt med Undervisningsministeriet hvad angår optagelse på det anførte 
gymnasie efter 9. klasse i de femårige forløb. Vores kontakt med Undervisningsministeriet gør, at vi – ligesom 
tidligere år - forventer at få en dispensation i foråret 2017 til at garantere elever i de femårige forløben plads på 
de relevante studieretninger på de anførte gymnasier. Dette gælder naturligvis under forudsætning af, at du er 
erklæret uddannelsesparat.

Kan jeg skifte til en anden folkeskole?
Ja, du kan skifte folkeskole efter reglerne for skoleskift. Reglerne er: Du kan frit skifte til skoler, hvor elevtallet er 
under 23 elever i gennemsnit på årgangen. Det er elevtallet på det tidspunkt, hvor du ønsker at skifte skole, der 
gælder. Du kan ikke ønske skoleskift frem i tiden – altså reservere en plads på en bestemt skole.

Kan jeg skifte skole med det samme?
I så fald skal du kontakte den skole, du ønsker at skifte til. Du kan også kontakte Dagtilbud og Skole på bornog-
skole@gentofte.dk eller 3998 5000 for information om elevtallet.

Kan jeg skifte skole ved skolestart (til august 2017), hvis jeg ikke ønsker at skifte nu?
Muligvis. Du kan blive skrevet på en interesseliste. Vi opgør interesselisterne den 22. juni 2017. Hvis der er under 
23 elever i gennemsnit på årgangen på denne dato, har du mulighed for at skifte skole med skolestart i august 
2017. Hvis der er flere på interesselisten, end der er pladser på skolen, tildeler vi pladserne ved lodtrækning. Det 
er ikke muligt at vurdere muligheden for, om der bliver ledige pladser til elever på interesselisten på forhånd.
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VIGTIGE DATOER

Informationsarrangementer for de femårige forløb:
Samfund og Innovation, tirsdag den 10. januar 2017 kl. 19 på Øregård Gymnasium (i samarbejde 

med Skovgårdsskolen). 

Naturfag og Matematik, torsdag den 12. januar 2017 kl. 17-19 på Hellerup Skole (2. Sal) (i samar-

bejde med Gl. Hellerup Gymnasium). 

Biotek, tirsdag den 17. januar 2017 kl. 17-19 i kantinen på Ordrup Gymnasium (i samarbejde med 

Ordrup Skole). 

Ansøgning og optagelse til de femårige forløb:
Torsdag den 15. december 2016: Åbning for ansøgninger.

Mandag den 23. januar 2017: Lukning for ansøgninger.

Onsdag den 8. februar 2017: Udmelding om optagelse til de femårige forløb til skoleåret 2017-18.

Informationsarrangement for Idrætsskole for unge idrætstalenter:
Torsdag den 5. januar 2017 kl. 17-19 på Bakkegårdsskolen. D
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