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9. klasse på Enghaveskolen
Skolens erfaringer viser, at vore elever, såvel bogligt svage som stærke, bliver skoletrætte i 9.klasse. Det gør
de også på andre skoler, noget som fører til flytning mellem skolerne. Vi ønsker, at 9.klasse her hos os bliver
lige så attraktiv for eleverne som børnehaveklassen var det engang.
For at gøre 9. klasse på Enghaveskolen til noget særligt, et skoleår børnene ser frem til, tilrettelægges året ud
fra følgende hovedtanker:
•

9.klasse skal styrke elevernes samfundsparathed, deres mod på livet, give udsyn, ansvarsbevidsthed
og selverkendelse. Samtidig med dette skal eleverne møde faglige udfordringer..

•

I 9. klasse skal der være en udveksling med et andet land, hvor grundstenene er besøg og genbesøg
med privat indkvartering, engelsk som samtalesprog og socialt samvær. Her venter oplevelser og ny
viden om hinandens kulturer. De unge mennesker udvikler imødekommenhed, tolerance og udfordrer
egne fordomme i mødet med andre.

•

I 9. klasse skal en stor del af undervisningen være projektorienteret.
Der beregnes på årsbasis 6 timer om ugen til projektarbejde. En række forskellige projekttyper vil
indgå:
o fælles projekter for hele klassen af længere eller kortere varighed
o gruppeprojekter, hvor de enkelte grupper arbejder med forskellige emner
o

individuelle projekter, som kan strække sig over hele året, så der er plads til at gå i dybden med
et interesseområde

o bundne projekter som ..
→
→
→
→
→
•

historieopgave.
planlægning af udveksling, fælles undervisningsprojekt med samarbejdslandet.
Religionsopgave
selvformuleret projektopgave, hvor der kan laves fremlæggelser for indbudte
projekter på baggrund af elevers ønsker til årets undervisning

I 9. klasse kommer eleverne oftere ud af huset, først og fremmest på besøg i relation til emner man
arbejder med.
Mange oplevelser kan godt stå alene og er som sådan gode for klassens sociale liv.
Det kunne være:
→ virksomhedsbesøg
→ besøg i folketinget
→ økonomidag i et pengeinstitut
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→ ture med et socialt formål
•

I 9. klasse arrangerer lærerne ”Lærernes aftener,” som er overraskelsesture med vidt forskelligt
indhold fra teaterture til besøg i klatrehal eller ponyridning.
Eleverne bliver i god tid adviseret om turen, så fritidsjob og andet kan planlægges.

•

I 9. klasse deltager eleverne i skolens musical, er i erhvervspraktik, deltager i skolens emneuge for
alle elever og i tværfaglige dage for store team og er med på lejrskoleturen for 8. og 9.klasse, som
ligger i august måned.

•

9.klasse markerer også afslutningen på det erhvervsvejledningsforløb skolen, sammen med
erhvervsvejlederen, har arrangeret. Der er besøg på flere uddannelsesinstitutioner, og e4leverne
deltager i uddannelsesdage og erhvervspraktik. Alle elever og deres forældre får tilbud om individuelle
samtaler med en uddannelsesvejleder.

Skolen tilrettelægger og forbereder de elever som ønsker det, til optagelsesprøve på gymnasiet eller en anden
skole. Der er også mulighed for at aflægge eksamen på en lokal folkeskole som privatist.
Årets timer, skema: (timer pr. uge)
5 x dansk
4 x matematik
3 x engelsk
3 x tysk
2 x fysik
2 x idræt
1 x musik
1 x biologi
1 x geografi
2 x musical
6 x projekt
Udveksling:
Udvekslingen er en stor opgave. Det koster mange penge at afvikle et besøg og ligeledes at rejse til et andet
land. Det indebærer, at lærere, elever og forældre til en vis grad er sammen om at tjene de penge, der skal til.
Opgaverne kan være forskellige, men der er tradition for at forældrene i 9. klasse sammen arrangerer et
loppemarked på skolelørdagen, og senere etablerer en restaurant, når skolens musical løber af stablen.
Eleverne har ligeledes forskellige opgaver i årets løb. Det kan være i skoleregi i forbindelse med
arrangementer på skolen eller via medlemmer af skolekredsen, som kontakter 9. klasse og laver aftaler om
arbejde udenfor skoletiden.
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Der budgetteres p.t. med omkring 50.000 kr. – 60.000 kr. til en udveksling. Hertil kommer skolens udgifter til
lærertimer, diæter med videre.
Afslutning af 9. klasse:
I 9. klasse afsluttes året med en gallafest, som eleverne er værter ved. Personale og forældre inviteres til en
aften, arrangeret af 9. klasse med spisning, taler og hyggeligt samvær.
Til lejligheden har eleverne lavet en afskedssang.
Sidste skoledag mødes 9. klasse til morgenkaffe hos en af klassens lærere.
Efter gennemførelsen af skoleforløbet får alle vore elever en omfattende udtalelse, som beskriver deres
indsats og udvikling, fagligt, men også socialt og personligt.
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