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Korup Skole  

Baggrund 
Korup Skole er en folkeskole, så folkeskolelovens formålsparagraf er skolens vision: 
 
§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og 
færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, 
gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og 
kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den 
enkelte elevs alsidige udvikling. 
 
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse 
og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og 
baggrund for at tage stilling og handle. 
 
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i 
et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, 
ligeværd og demokrati.  1

 
Folkeskolens mål er i forbindelse med folkeskolereformen blevet præciseret til, at 
folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Samtidig skal 
folkeskolen mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater samt øge 
elevernes trivsel.  2

 
Helt konkret vurderes elevernes uddannelsesparathed i 8. kl. i forhold til følgende kriterier: 
 
Faglige forudsætninger 
I 8. klasse vurderes elever at være uddannelsesparate, når de har et gennemsnit på mindst 
4 af standpunktskarakterer, der gives i folkeskolen. 
I 9. og 10. klasse vurderes eleven i forhold til de ønskede uddannelser. 
For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskarakterer 
for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02. 
For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunkts- og 
prøvekarakterer i grundlaget for de faglige forudsætninger. 
 
Personlige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder: Selvstændighed, 
motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed. 
 

1 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=182008#id022b0e44-841e-4caf-9378-363beeaf9
4c1  
2 http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen  
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Sociale forudsætninger vurderes inden for tre fokusområder: Samarbejdsevne, respekt og 
tolerance  3

Korup Skoles kerneopgave 
Skolens medarbejdere har i foråret 2014 formuleret følgende kerneopgave. 
 
Vi vil skabe et læringsrigt, trygt og relationsfremmende miljø, som vi er stolte af. Når vi 
arbejder med kerneopgaven: 

● Tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer 
● Bygger vi fællesskaber som ramme om de faglige og sociale aktiviteter. 

Undervisningens organisering  

Elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin 
Korup Skole følger folkeskolelovens bestemmelser om minimumstimetal og tilstræber at 
følge de vejledende timetal.  4

 
I fm. justeringen af folkeskolereformen indføres ændringerne på én gang, så alle timetal 
ændres pr. 1. august 2019. 
 
Skolen fraviger det vejledende timetal som følger: 

● 1. kl.: Billedkunst ændres fra 30 til 60 timer. Understøttende undervisning ændres fra 
30 til 0 timer. 

● 4. kl.: Madkundskab ændres fra 0 til 60 timer. Understøttende undervisning ændres 
fra 60 til 0 timer. 

● 6. kl.: Kristendom ændres fra 60 til 30 timer og idræt ændres fra 60 til 90 timer. 

Fleksibel skolestart 
Fleksibel skolestart er en fælles betegnelse for 2 elementer – rullende skolestart og 
aldersintegreret undervisning. 
  
Rullende skolestart betyder i praksis, at skolestarten finder sted flere gange i løbet af et 
skoleår, idet børnene ”ruller” ind på skolen omkring det tidspunkt, hvor de fylder 6 år. 
  

3 
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Vejledning/Ungdomsuddannelse/Uddannelsesparathed/Om-vurderi
ngen  
4 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=182008#id0cceca5d-4874-4911-bf5b-f0db67adc
8c7  
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Aldersintegreret undervisning betyder, at børnene undervises i klasser/grupper på tværs af 
alder og klassetrin. Eksempelvis med udgangspunkt i børnenes interesser, køn, potentialer 
og kompetencer. 
 
Målet med fleksibel skolestart er følgende: 

● Børnene ruller ind i skolen omkring det tidspunkt, hvor de fylder 6 år. 
● Børnene starter i skole/SFO med andre alderssvarende børn, men samtidig på hold 

med børn, der allerede går i skole. 
● Dagtilbud og skole skal sammen skabe en fælles forståelse af børnenes 

kompetencer og potentialer, og skolen/SFO skal samtidig sikre, at de er parate til at 
møde barnet, der hvor barnet er, når det starter i skole/SFO. 

● Dagtilbud og skole skal tilpasse de eksisterende samarbejdsformer og aftaler, så de 
understøtter en løbende overlevering af børn fra børnehus til skole/SFO. 

 
Børn- og ungeudvalget har 27. oktober 2015  efter indstilling fra skolebestyrelsen besluttet, 5

at der er fleksibel skolestart på Korup Skole. 
 
Pr. skoleåret 2019/2020 oprettes to 0. klasser, hver bestående af elever fra to årgange. 
Klasserne vil i praksis være små i efteråret og meget store i foråret, når alle elever er startet i 
skole. Administrativt er eleverne indskrevet i 0ALP, 0HIM.  
 

Holddannelse  6

Fra 2. kl. arbejdes der med årgangsundervisning på alle årgange. Lærerne på årgangen kan 
udover klasseundervisningen dele eleverne op i perioder efter forskellige kriterier fx køn, 
niveau eller interesse. Der kan arbejdes med forskellige pædagogiske metoder. 
 
Her kommer en uddybning af af årgangsundervisning og kontaktlærerordningen efter 
personaledagen 5. juni. 

Skoledagens længde 
På Korup Skole fordeles skoleårets timer jævnt hen over skoleårets dage, så lange 
skoledage undgås. Timer omlægges til længere og kortere dage ved særlige lejligheder eller 
pædagogiske tiltag.  7

5 
http://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/born-og-ungeudvalget/dagsordner-og-referater-f
oer-111-2015/dagsordner-og-referater-2015  
6 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=182008#id940e34ca-2db5-4fce-be75-d2808742
527f se § 25 a. 
7 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=182008#id73c451e7-10bb-40dc-8fac-311fbc943
490 se § 14 b. 
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Skoleugen afkortes i 4.-9. kl. jf. folkeskolelovens § 16 d. Skoleugen vil afkortes således: 

● 0.-3. kl.: To dage til kl. 14 og tre dage til kl. 13.15 
● 4.-6. kl.: En dag til kl. 15 og fire dage til kl. 14 
● 7.-9. kl.: Tre dage til kl. 15 og to dage til kl. 14. 

 
Personaleressourcerne bruges på at øge kvaliteten af undervisningen. I skoleåret 2019/2020 
styrkes: 

● Den kollegiale vejledning i inklusion og matematik 
● Undervisningen i dansk som andetsprog 
● Støtte til enkeltes elevers deltagelse i undervisningen 
● Støtte til elever med læsevanskeligheder 
● Støtte til elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate 
● Støtte til klasser, hvor der skal arbejde med ro og orden 

Understøttende undervisning  8

Den understøttende undervisning varetages af afdelingens lærere og pædagoger. 
 
Den understøttende undervisning placeres dagligt morgenen kl. 8.00-8.15 til fx morgensang, 
mødekontrol, trivselsaktiviteter, læsning eller fortælling. 

Ringetider 
Skolebestyrelsen har fastsat følgende ringetider: 
 

8.00-8.15 Morgenbånd - understøttende undervisning til fx morgensang 

8.15-9.45 Fagdelt undervisning 

9.45-10.15 Pause 

10.15-11.45 Fagdelt undervisning 

11.45-12.30 Pause 

12.30-14.00 Fagdelt undervisning 

14.00-14.15 Pause 

14.15-15.00 Fagdelt undervisning 

8 http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-laeringsmiljoe/Understoettende-undervisning  
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Samarbejdet med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, 
idræts- og foreningsliv 
Korup Skole ønsker et veludviklet samarbejde med lokale foreninger og virksomheder. Det 
tilstræbes at lave partnerskabsaftaler, så samarbejdet sættes i system. 
 
Skolen søger i samarbejde med foreninger midler til generationsmøder. 
 
Skolen indgår i et netværk med lokale virksomheder om etablering af en praktikordning for 
skolens ældste elever. 
 
Skolelederen deltager aktivt i Korup Lokalråds arbejde med projekter som Borgerne 
bestemmer. 

Udbud af valgfag 
I forbindelse med justeringen af folkeskolereformen tilbydes håndværk & design, 
madkundskab og billedkunst som valgfag i 7. kl. i 2019/2020. 
 
For at kunne tilbyde et bredt udbud af valgfag og give eleverne i 8. 0g 9. kl. mulighed for at 
indgå i interessefællesskaber med nye kammerater, udbydes valgfag sammen med Ubberud 
og Paarup Skole. 

Specialundervisning på skolen 
Specialundervisning foregår i klasserne, så elevernes egne lærere bliver en del af den 
indsats, der skal virke på lang sigt. Specialundervisningen koordineres af vejlederteamet og 
inklusionsteamet. 
 
Skolen skal have en systematisk indsats for elever med læsevanskeligheder. 

Elevernes placering i klasser 
Dette princip er udgangspunkt for klassedannelser/sammenlægninger i grundskolen 
på Korup Skole. 
 
Der sker, eller kan ske klassedannelser/sammenlægninger når en eller flere af klasserne på 
en årgang har for lille/stort et antal elever og derfor bevirker, at det samlede elevtal på en 
årgang udløser færre klasser. 
 
Målsætning: 

1. At vi har årgange med klasser, der fungere godt fagligt og socialt. 
2. At have antalsmæssigt, kønsmæssige, faglige homogene klasser. 

6 
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Overordnet arbejdes der ud fra følgende principper ved placering af elever (ikke 
prioriteret rækkefølge): 

1. Jævne klassestørrelser 
2. Jævn fordeling af piger og drenge. 
3. Elevernes faglige niveau. 
4. Elevernes sociale relationer. 
5. Elever med særlige behov. 

 
Uanset årsagen til en klassesammenlægning/klassedannelse, er det til enhver tid 
målet at sikre den bedst mulige skolegang for den enkelte elev, og minimere de 
gener eleven og dennes forældre måtte opleve i forbindelse med denne. Derfor 
nedenstående retningslinjer: 

1. Når en klassesammenlægning/klassedannelse er en realitet, informeres forældrene 
om dette via Intra. 

2. Herefter informeres alle berørte elever samtidig af deres respektive lærer om 
ovenstående. 

3. Forældrene har i forbindelse med udsendelse af informationer, mulighed for at 
komme i dialog med skolens ledelse og lærere, ved tvivlsspørgsmål, afklaring af 
spørgsmål, betragtninger om deres børn relationer med andre børn mm. Lærere og 
pædagoger vil herefter fordele eleverne i de nye klasser og den endelige 
klassesammenlægning/klassedannelse godkendes af ledelsen. 

4. Forældrene informeres. Eleverne informeres samtidigt om de nye klasser. 
5. Der afholdes hurtigst muligt herefter det første forældremøde, hvor der vælges nye 

kontaktforældre og forældrene kan deltage aktivt i processen omkring de nye klasser. 
 
Skolebestyrelsen vil løbende holde sig orienteret om 
klassesammelægninger/klassedannesler og medvirke til, at der sker en opfølgning på alle 
forløb, således at værdifulde erfaringer ikke går tabt. 

Samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og 
forældrenes ansvar i samarbejdet 
Skolens og skolebestyrelsens grundværdi for skolehjemsamarbejdet er dialogbaseret 
samarbejde. Der afholdes et forældremøde og en skole/hjemsamtale i efteråret og en 
skole/hjemsamtale om foråret. 

7 
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Princip for brug af mobiltelefoner og andre skærmenheder som 

fx smart watches 

Formålet med principperne er at fremme dannelsen af god, fornuftig og tidssvarende 
mobiltelefonkultur der gøre det muligt for Korup Skoles elever at medbringe mobiltelefoner 
ol. i skolen. Det er ligeledes princippets formål, at tilgangen til brugen af mobiltelefoner og de 
muligheder disse giver, er positiv og anerkendt. 
Principperne skal sikre, at mobiltelefonerne ikke forstyrrer skolens hverdag og forringer 
undervisnings-og pasningsmiljøet. Herunder at mobiltelefonerne ol. altid bruges til et positivt 
formål og på en måde, som ikke generer eller krænker andre. 
  

Retningslinjer 
● Det er tilladt for elever at medbringe mobiltelefoner på Korup Skole. 
● Elever og forældre har selv ansvaret for mobiltelefonen. 
● Ved udflugter, lejrskoler m.m. aftaler lærere, elever, forældre i samarbejde 

retningslinjer for brug af mobiltelefoni. 
● Det er ikke tilladt at benytte et eventuelt mobiltelefonkamera, med mindre det er efter 

aftale med en medarbejder i relation til skolens virksomhed. 
● Hvis en elev benytter mobiltelefonen uhensigtsmæssigt og på tidspunkter, hvor det 

ikke er tilladt kontaktes hjemmet. 
● Ved gentagne overtrædelse skal skole og forældre i samarbejde beslutte om eleven 

fremover kan medbringe mobiltelefon i skole og SFO, og på hvilke betingelser dette 

eventuelt vil kunne foregå. 

Udmøntning 

For elever i 0 - 2. klasse og SFO 
● Mobiltelefonen er slukket i hele skole og SFO tiden. Onsdag er spilledag i SFO, hvor 

mobiltelefon må bruges 

For elever i 3 – 5. klasse og SFO 
● Mobilerne samles ind hver morgen, hvis de skal bruges låses de ud. 
● I SFO må 3. klasserne bruge mobiltelefon til at ringe hjem - opringningen skal aftales 

med en medarbejder og sker i så fald kun fra køkkenet eller ”Hytten” 
● Onsdag er spilledag i SFO, hvor mobiltelefon må bruges. 

8 
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For elever i 6 – 9. klasse 
I samarbejde med eleverne udarbejder vi et koncept for minimum et skærmfrit frikvarter (10- 
eller 12-pausen) om dagen. Dette indføres pr. 1. august 2019 og processen igangsættes i 
foråret 2019 med 6.- 8. årgang.  
 
Der iværksættes temadage med fokus på de negative konsekvenser ved for megen 
skærmtid, samvær uden skærm samt fællesskaber uden for den digitale verden. Der vil i 
denne proces arbejdes med elevernes forståelse af, hvad der kan stresse dem ved at være 
online “hele tiden”. Vi vil ligeledes inddrage skolens trivselsundersøgelse, og binde indsatser 
sammen med resultater.  
 
Der vil være dels organiserede aktiviteter (fx bordtennis, fodbold, musik eller brætspil) i 
pauserne og dels mulighed for, at eleverne selv kan skabe aktiviteter og ønske midler til at 
realisere deres planer. Det er en forudsætning, at der findes en god måde at opbevare 
telefonerne/pc’erne på.  

Heldagsafdelingen 
● Mobilerne samles ind hver morgen og låses inde i et skab, hvis de skal bruges låses 

de ud. 
● Eleverne må kun have telefonerne i undervisningen, når de skal bruge den i 

undervisningen. 
● Mobilerne skal opbevares i skabene eller i deres taske under hele undervisning. 
● I de ældste klasser må de unge have telefonenerne i pausen, så længe dette kan 

administreres. 
● Lærerne må indsamle telefonerne, hvis vi ser eleverne bruge dem forkert dvs at 

eleverne har mobiltelefoner fremme i undervisning, hvor det ikke er nødvendigt 

Princip om BYOD 
Eleverne kan medbringe deres egen pc i skolen. 
Der er fuld respekt om, at dette ikke kan stilles som et krav til elever/forældre. 
For de elever, der ikke har mulighed for at medbringe egen pc, stiller skolen en pc til 
rådighed som årsudlån. 
 
Når skolen stiller en pc til rådighed for en elev, og den bliver væk eller beskadiges, opstår 
spørgsmålet om erstatning. 
 
Helt kort gælder det, at en person er erstatningsansvarlig for skader som personen forvolder 
på en andens ting, enten med vilje eller ved uagtsomhed (ved ikke at tænke sig ordentligt 
om). 

9 
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Principper for brug af billed- og lydoptagelser i 
undervisningssammenhænge 
Formål: 

● Optagelserne bruges til observation, analyse og vurdering af kommunikations- og 
samspilssituationer. 

● Optagelserne bruges som analyseværktøj af hverdagssituationer, der er blevet 
optaget. Analysen skal bruges til at afdække udviklingspotentialer, der kan føre til 
udarbejdelse af handleplan. 

● Optagelserne bruges udelukkende til internt brug. 
● Brug af optagelser foregår altid efter særlig tilladelse af skolens leder. 

Beskyttelsesudstyr 
Alle elever bærer cykelhjelm ved cykelture i skoletiden. Alle elever bærer hjelm, når de 
færdes på skaterbanen i skolentiden. Elever i 0.-3. kl. skal tillige bære knæ-, albue- og 
håndledsbestyttere, når de færdes på skaterbanen i skoletiden. 

Underretning af hjemmene om elevernes udbytte 
af undervisningen 
MinUddannelse bruges som læringsplatform. Her kan års- og elevplaner læses. 

Lektier 
Lektier er en del af læringsarbejdet i skolen. Lektier kan være selvstændigt arbejde, kan 
være arbejde sammen med andre, kan være med hjælp af uddannet personale eller andre. 
 
Personalet tilrettelægger lektiearbejdet og søger at sikre at: 

● det giver mening for eleven, som ved hvorfor han/hun skal lave det 
● opgaven er tilpasset barnets faglige niveau 
● give skriftlig eller mundtlig feedback, der er anerkende og konstruktiv. 

Forventninger til samarbejdet mellem skole og hjem 
Lektier, som laves hjemme, kan give forældre indblik i dele af det, der foregår i barnets/den 
unges skoleliv. 
 
Når personalet beder eleverne om at arbejde med lektier hjemme skal man: 

● kommunikere tydelige forventninger til elever og forældre om ex omfang af og formål 
med lektierne, forventninger til at lektierne gennemføres til tiden m.m. 

10 



Korup Skole  
● søge at sikre, at omfanget af lektier er balanceret og koordineret på tværs af fag, så 

eleven også har tid til andre ting i fritiden.  
 
Skolen opfordrer forældrene til at 

● skabe gode rammer lektier som laves hjemme 
● være positive over for barnets/den unges skolearbejde 
● tage kontakt til personalet, hvis lektierne er for svære eller for lette for barnet/den 

unge 
 
Lektier som laves hjemme giver også mulighed for udvikling af ansvarsfølelse og 
selvstændighed, herunder at øve sig i at planlægge sin tid. 

Arbejdets fordeling mellem lærerne 
Skolen er opdelt i tre afdelinger, som hver er delt op i teams med hver sin koordinator. De 
enkelte teams involveres i, hvordan arbejdet fordeles. Det prioriteres, at lærerne kun 
underviser i fag, hvor de har linjefagskompetencer. 
 
Det skal tilstræbes, at erfarne og uerfarne lærere sættes sammen, så der sker 
sidemandsoplæring. 
 
Eleverne oplever gennemgående undervisere fra 1. - 5. kl og et skift af team mellem 5. og 6. 
klasse. 

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden 
Det skal prioriteres, at der er ugentlige arrangementer, som fx morgensang, hvor flere 
årgange samles for at styrke fællesskabsfølelsen blandt skolens elever. 
 
Mærkedage og højtider fejres i fællesskab. 
 
Det skal tilstræbes, at alle skolens elever deltager ligeværdigt i arrangementer. 

Lejrskoleophold, udsendelse i praktik og lignende 
Der arrangeres lejrskoleophold i 5. og 8. årgang. Skolen opkræver 75 kr. døgn til forplejning. 
Forældre kan yde mindre bidrag til årgangenes lejrskoler via klassekassen. Evt. bidrag 
bruges solidarisk. Større bidrag ydes til forældreforeningen. 
 
Sfo-koloni foregår i sfo-tiden. 
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Korup Skole  

Praktik 
Byrådet har besluttet, at der skal være obligatorisk praktik på kommunens folkeskoler. Vi 
starter med at tilbyde en frivillig ordning i skoleåret 2019/2020 jf. nedenstående. 
 
I uge 36 tilbydes eleverne en temauge, hvor de elever, der har interesse for erhvervslivet, får 
mulighed for at komme i kontakt med et firma og dermed opleve, hvordan en arbejdsdag kan 
se ud. Eleverne skal selv tage kontakt til det enkelte firma, etablere en kontakt og arrangere 
praktik tirsdag, onsdag og torsdag i uge 36. Derefter skal eleverne undersøge, hvad det 
kræver for at kunne få denne uddannelse. Slutteligt skal eleverne præsentere og udveksle 
erfaringer om deres oplevelser med hinanden på holdet. Alt dette skulle gerne give 
anledning til, at eleverne får lyst til at tage en frivillig praktik efterfølgende hos stedet, de har 
været hos i denne uge. 
  
Der er således tale om en model, hvor eleverne i løbet af ugen er på skolen om mandagen, 
på en virksomhed sammen med en skolekammerat (eller to) i tre dage og tilbage på skolen 
igen om fredagen til opsamling. 
 
Efter uge 36 evaluerer vi ordningen og drøfter, hvordan vi opnår obligatorisk praktik. 

Skolefritidsordningens virksomhed  9

Sfo arbejder efter en pædagogisk handleplan indbefattende sociale kompetencer, sproglige 
kompetencer, kulturelle udtryksformer & værdier, krop og bevægelse og natur & naturfaglige 
fænomener 
 
Det tilstræbes, at eleverne udfordres med en række forskellige aktiviteter, der foregår både 
ude og inde. 

9 
http://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-sfo/sfo-skolefritidsordning/paedagogiske
-laereplaner-i-sfo  
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