Profil for overbygningen på Sankt Nikolaj Skole

I overbygningen bliver undervisningen mere fokuseret på den faglige fordybelse, og blikket er rettet mod
afgangsprøverne og elevernes videre uddannelse. Derfor forventer vi også i stigende grad, at eleverne tager
ansvar for egen læring og skolegang. Vi forsøger at styrke elevernes selvværd og skoleglæde ved at
fokusere på deres styrkesider og støtte dem i deres fremadrettede valg. Vores opgave er i høj grad at
skubbe dem i den rigtige retning og skabe nogle rammer, som giver dem lyst til at lære og være. Dette
gøres blandt andet ved hjælp af en god omgangstone, der er præget af tillid og humor, og hvor alle udviser
respekt og accept for hinandens forskelligheder. Det skal være rart for både elever og lærere at komme i
klassen.
I hele overbygningsforløbet vil eleverne møde følgende tiltag:









Elevsamtaler med udarbejdelse af fokuspapir. Her har klasselæreren en individuel samtale med den
enkelte, og i fællesskab udarbejder de et fokuspapir, der fortæller, hvad eleven vil have speciel
fokus på den kommende periode, og hvordan målene nås
To årlige skole-hjem-samtaler med opfølgning på det tidligere udarbejdede fokuspapir
En afleveringsplan så eleverne bliver i stand til at planlægge deres skolearbejde
En port folio til elevernes afleveringer
Standpunktskarakterer tre gange årligt
Valgfag hvor man kan få hjælp til afleveringer i dansk og matematik
En emneuge i efteråret og en faguge i foråret
Et årligt julefodboldstævne

7. klasse:
Dette er elevernes første år i overbygningen. Her vil de få ny klasselærer, som vil følge dem til og med
9.klasse. Dette for at give tryghed, gode relationer og kontinuitet i det faglige samarbejde
Vi påbegynder, med fokus på den enkelte elev, arbejdet mod afgangsprøverne efter 9. kl.
Årets gang i 7. klasse byder desuden på:





Grundig introduktion til karaktergivning og afleveringsplan
Nye fag: fysik/kemi, geografi og biologi
Studietur til Sydslesvig/Flensborg
IT baseret undervisning (eleverne medbringer egen computer)

8. klasse:
I deres andet år i overbygningen, stifter eleverne bekendtskab med UU vejlederen og brobygning- besøg på
de videregående uddannelser. Dette kræver et øget fokus på eleverne kompetenceudvikling. Altså
tilstræber vi at organisere undervisningen, så den enkelte elev får mulighed for at udvikle sin
uddannelsesparathed.
Årets gang i 8. klasse byder desuden på:





Planlægning/afholdelse af forårsfest. Overskuddet går til lejrskolen i 9.kl.
Skriftlige og mundtlige prøver
Projektopgaven
Nye fag: kristendom og samfundsfag

9. klasse:
I det sidste år i overbygningen retter vi for alvor blikket mod afgangsprøverne. I dette år møder eleverne i
stigende grad faglige prøver og tests og der sættes krav til selvstændighed og ansvar for egen skolegang.
Årets gang i 9. klasse byder desuden på:







Studietur til udlandet
Projektopgave
UU vejledning
Brobygning samt mulighed for praktik
Sidste skoledag
FP9

10. klasse:
Hvis du har tilvalgt 10. kl. vil du opleve et anderledes skoleår. Du vil møde nye lærere og få nye venner i nye
omgivelser. Hvis du ser muligheder i stedet for begrænsninger, vil vi hjælpe dig til at blive mere sikker på
dig selv og dine valg.
Årets gang i 10. klasse byder desuden på:









2 årlige sprogrejser til Sydengland/London og Berlin
Nye fag: Business og marketing, livskundskab
Samarbejde med ungdomsuddannelser
Tværfagligt projekt ”At flytte hjemmefra”
OSO Obligatorisk selvvalgt opgave
Planlægning af skolernes motionsdag samt skolen høstgudstjeneste
Sidste skoledag
FP 10

