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Informationsfolder om 

         Karup Skoles mellemtrin 

 
 

 

                          
 

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

• Mellemtrinnet er elever i 4.-6. klasse 

• Børn på samme alder udvikler sig forskelligt, hvilket stiller store krav til 

undervisningsdifferentiering. Dette tager vi udgangspunkt i, i den daglige 

undervisning.   

 

  

De gode rollemodeller    
 

• Mellemtrinnet vægter gode rollemodeller. 

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

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

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

• Eleverne på mellemtrinnet 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. 
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Skole-/hjemsamarbejde 

 

 

• Hvert barn har en klasselærer, som har den primære kontakt til hjemmet.  

 

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

  

• Samtaler: Der vil være en skole/hjemsamtale i efteråret og derudover samtaler 

løbende, hvis der opstår behov.  

 

• Forældremøder bliver afholdt i starten af skoleåret, Der vælges forældreråd for de 

enkelte klasser. 

 

 

 

  

Skoledagens struktur  
  

• Skoledagen starter med præsentation af dagens program 

• På mellemtrinnet prioriterer vi den daglige læsning i undervisningen. 

 

  

                                

 

Praktisk information  
 

Årets anderledes aktiviteter på mellemtrinnet: 

 

I løbet af skoleåret vil alle børn på mellemtrinnet ud over at deltage i den almindelige, 

daglige, skemalagte undervisning, være aktive omkring mange andre forskellige 

aktiviteter. Denne undervisning kan foregå på enkelte eller over flere dage. Vi kan nævne 

bogæderdag, trivselsdag, juleklippedag, samt emneuger og ture ud af huset.  

                                    

4. årgang tager på lejrskole med en enkelt overnatning. 

 

Kort før sommerferien har vi den indtil videre længstlevende tradition- minitriatlon. Vi cykler 

til Frederiks og i og omkring Kulturcenteret svømmer, cykler og løber alle børn. En dag, 

hvor der bliver svedt, pustet og heppet. 
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Aula:                                                                                                                            

Skolens kommunikationsplatform hedder AULA. Forældre og børn forventes at holde sig 

orienteret på AULA, hvor de kan se beskeder og ugeplaner. 

 

 

Sygemeldinger og fritagelser:  

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:  

Børnene får stillet en pc til rådighed. Den opbevares på skolen. 

Mobiltelefoner bliver låst inde fra morgenstunden, og der er adgang til telefonerne, hvis de 

skal bruges i undervisningen. 

 

 

TOPI:  

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

Dette betyder bl.a. at vi 2 gange om året 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.   
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Pauser, mad og drikke:  

Vi forventer, at børnene medbringer en sund madpakke. I dagligdagen må børnene 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.  

Vi vil opfordre til, at alle agerer med bevidstheden om et ordentligt og respektfuldt 

sprogbrug. 


