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                     ”Karup skole; et godt sted at være - et godt sted at lære” 
 
             
 
             
 



                      
 Karup skoles værdiord: Fællesskab – Faglighed – Glæde – Ansvar - Respekt 
 
 

I dagligdagen bliver værdierne synlige, når talen falder på arbejdsmiljøet såvel for børn, 
forældre som ansatte. 

 
Fællesskab:  
Vi arbejder med at skabe gode fællesskaber og spiller hinanden gode 
 
Faglighed:  
Alle skal blive så dygtige, som de kan. Øvelse gør mester, og vi gør os umage 
 
Glæde:  
Smil avler smil. Vi anerkender og fejrer små som store succeser sammen. 
 
Ansvar:  
Vi viser omsorg og hjælper andre, hvis der er brug for det. 
       Vi tager ansvar for vores skole og passer på de ting, vi har. 
  
Respekt:  
Vi respekterer forskelligheder. Vi lytter til hinanden. Vi taler pænt til og om hinanden og 

om skolen 
 

 

Organisering af undervisning  
  

Udskolingen er for 7.-9 klasse. 

 

Eleverne har alle et valgfag, og for eleverne på 7. og 8. årgang gør det sig gældende, 

at det vælges for to år – og at det ved udgangen af 8. klasse afsluttes med en 

afgangsprøve.  

 

  

Forventninger til eleven 

  

At være skole-klar i udskolingen:  

Eleverne skal medbringe penalhus med relevant indhold herunder også vinkelmåler, 

passer og lommeregner. 

Derudover medbringes PC, lader og høretelefoner. 

Det forventes, at eleverne medbringer idrætstøj og sportssko til idrætsundervisningen.  

Dette er en del af de personlige forudsætninger i forhold til UPV 

(Uddannelsesparathedsvurdering). 

 



                                     
  

De gode rollemodeller    
 

• I udskolingen vægtes gode rollemodeller. 

• Der vil i begyndelsen af hvert skoleår være fokus på trivsel, hvor eleverne er 

med til at formulere klasseregler. Det er et led i den demokratiske dannelse 

og for, at alle på den måde lærer at føle ejerskab. 

• Eleverne i udskolingen indgår i skolens elevråd og har her mulighed for at få 

indflydelse på skolen via elevrådets deltagelse i skolebestyrelsen og 

forskellige aktiviteter i løbet af skoleåret. 

 

 

 

Skole-/hjemsamarbejdet 
  

 

• Hver elev har en kontaktlærer, som er den, der har den primære kontakt til 

hjemmet.  

 

• Kontaktlæreren holder i løbet af skoleåret trivsel- og læringssamtaler med eleverne.  

  

• Skole/hjem samtaler: Der vil være en samtale i efteråret og derudover samtaler 

løbende, hvor der opstår behov for dette. 

 

• Forældremøder afholdes i starten af skoleåret, hvor der dannes forældreråd m.v.   

Forældrerådet kan tage initiativ til arrangementer, ligesom det er dem, der står for 

planlægning og afholdelse af blå mandag i 7. årgang. Derudover planlægger 

forældrerådet også den del af sidste skoledag i 9. årgang, der lægger udenfor 

skoletiden. 

 

 



• Eleverne på 8. og 9. klasse får termins- og årskarakterer, og der laves UPV 

(Uddannelsesparathedsvurdering). I UPV vurderes de faglige, personlige, sociale 

og praksisfaglige forudsætninger. I forbindelse med dette taler eleven og 

kontaktlæreren/læreren sammen, og læreren hjælper eleven med at opstille 

læringsmål. 

 

 

 

 

 

Skoledagens struktur  
Grundrids over, hvordan en skoledag kan se ud:  

 

 
 

 

                  Diverse praktisk information  

 

Aula: Skolens kommunikationsplatform hedder AULA. Forældre og elever forventes at 
holde sig orienteret på AULA, hvor de kan se beskeder og ugeplaner. 
 

Sygemeldinger og fritagelser: Det er afgørende, at de unge mennesker tilegner sig gode 

vaner omkring en vedholdende mødedisciplin. Derfor skal de altid møde rettidigt, og 

fravær skal begrænses til et absolut minimum. 



Ved sygdom meldes eleven syg på Aula. Ved andet fravær kontaktes klasselæreren. 
Klasselæreren kan give fri én dag. Ønsker I jeres barn fritaget for undervisningen i flere 
dage, skal I rette henvendelse til kontoret. Husk samtidig at orientere klasselæreren.   
 

PC/mobiltelefon: Her følger vi kommunens strategi BYOD (bring your own device). Det 

anbefales, at eleverne medbringer egen PC. Hvis ikke dette er muligt, kan skolen dog stille 

en PC til rådighed. 

Mobiltelefoner er låst inde i timerne, medmindre de skal bruges i forhold til undervisningen. 

 

TOPI: I Viborg Kommune arbejder vi med Tidlig Opsporing og Pædagogisk Indsats kaldet 

TOPI. Dette betyder bl.a. at vi 2 gange pr. år skal vurdere, hvorvidt eleverne efter vores   

vurdering trives eller er i en sårbar og udsat position og har brug for hjælp. Hvis vi vurderer 

dette, kontakter vi jer med henblik på at drøfte, hvad vi i fællesskab kan gøre for at øge 

trivslen hos jeres barn.   

 

Pauser, mad og drikke: Eleverne må ikke forlade skolen i pauserne. I dagligdagen må 

eleverne ikke medbringe energidrik, kager, chips, slik mm. Dog kan der lejlighedsvis fx til 

fødselsdage, fraviges fra dette. 

 

 

                            

                                                    

 

                            

 
 

 

Facebook: Vi opfordrer alle forældre på Facebook til at ”synes godt om” siden: ”Karup 

Skole” - Skolens officielle FB-side, hvor vi løbende lægger billeder op fra jeres barns 

hverdag.  


