
Vestre Skole

Plads til alle
Men ikke til alt

Mellemtrin 4. – 6. Klasse



Velkommen
til mellemtrinnet på Vestre Skole

Kære elever og forældre

Velkommen til Vestre Skole. Her er plads til alle men ikke til alt, 
og vi tror på, at det danner baggrund for, at vi har et mellemtrin, 
hvor fællesskab, og faglighed er bærende elementer.
På Vestre Skole starter vi i mellemtrinnet skoleåret op med en 
fællesskabsdag , hvor alle har lejlighed til at møde hinanden, 
grine sammen, kæmpe mod hinanden og komme godt i gang. I 
både efteråret og i foråret afholder vi tværsuge, som kan 
indeholde: teater, uddannelseskendskab, avis mv. Tværsugerne 
kan foregå både klassevis og på tværs af alle klasserne.

Vi er stolte over vores skole, og vil med denne folder gerne give 
et indblik i den hverdag, vi har.

Venlig hilsen   
Lærerne på mellemtrinnet 



Rammer og undervisning 

Mødetid: 

Skoledagen starter kl. 8.00 hver dag. 

8.00-8.20: læsebånd

8.20-9.50:  2. og 3. lektion

9.50-10.20: pause

10.20-11.50:  4. og 5. lektion

11.50-12.20: pause

12.20- 13.05:  6. lektion

13.05-13.15: pause

13.15- 14.00:  7. lektion

14.00-14.15: pause

14.15-15.00:  8. lektion



Læsebånd

I læsebånd præsenteres eleverne for forskellige læseteknikker, 
forskellige genrer og både fag- og skønlitteratur. Vi har oplevet, at 
læsebåndet har givet skolens elever et læseløft. Dette er 
naturligvis et supplement til den daglige læsning hjemme.

Målet med læsebåndet er, at eleverne bliver dygtige til at læse i 
alle fag. De bliver undervist i forskellige læseteknikker og 
fagtekster. Derfor afsætter skolen tid, rum og ro til den daglige 
træning, der skal gøre dem til habile læsere og dermed forbedre 
deres kvalifikationer.

Pause

I 10-frikvarteret (fra kl. 9.50 til 10.20) skal eleverne opholde sig 
udenfor. Husk altid påklædning efter vejret og ekstra skiftetøj.
På mellemtrinnet spiser vi først i 12- pausen, hvorfor vi anbefaler, 
at eleverne har en lille madpakke (bolle eller lignende) med, som 
de nemt kan tage med ud i 10- pausen.  
Erfaringsmæssigt ved vi, det er en omvæltning for børnene at få 
nye spisetider, så derfor er det en rigtig god idé at sørge for lidt 
ekstra mad.

I 12 pausen må eleverne gerne være inde i klassen, men de må 
også gerne benytte sig af vores multirum, hvor der er mulighed for 
at spille forskellige spil samt bordfodbold.



I denne pause vælger eleverne selv, om de vil være ude eller 
inde. Vælger man at være inde, forventer vi naturligvis, at både 
toneleje og opførsel er afdæmpet. I modsat fald afholdes 
pausen udenfor.

Lektiecafe 

Der er lektie- og fordybelsescafé i en til to lektioner om ugen. 
Det er lærere, der vejleder og hjælper eleverne med deres 
lektier. Lektiecaféen tilstræbes at ligge i ydertimerne.

Klasselærer

Hvis der er noget, som I gerne vil tale med jeres barns 
klasselærer om,  er I altid meget velkomne til at kontakte os. I 
kan skrive en besked på Aula. Er emnet af yderste vigtighed, kan 
I ringe. Vi træffes fra kl. 7.35 til 17.00 om mandagen, og fra kl. 
7.35 til 15.00 tirsdag til fredag. 

Kontakt til skolen
tlf. 87 87 26 60 - 87 87 26 62
ve.viborgskoler.aula.dk



Klasserådet

Klasseråd nedsættes på skoleårets første forældremøde. 
Arbejdsområderne er sociale arrangementer, sociale 
problemstillinger og drøftelse af den faglige udvikling. 

Kontakt mellem skole og hjem

Kontakt til lærerne sker gennem Aula, men I er naturligvis 
velkomne til at ringe, hvis der er vigtige ting omkring jeres 
barn, I ønsker drøftet, dog inden for det anførte tidspunkt. 
Mails besvares almindeligvis indenfor 24 timer efter de er læst 
- dog ikke i weekender eller ferier.

Aula

Det er meget vigtigt, at I holder jer ajour med Aula, da vi vil 
lægge informationer ud til jer her. 
Aula kan downloades som App, så vil i modtage en besked når
Der sker noget på Aula siden.

Skolehjem samtale

Skolehjem samtalen er både for børn og forældre. Hvis I skulle 
have ønske om endnu en samtale, kan dette imødekommes, 
ligesom vi også indkalder til en samtale, hvis vi skønner, det er 
gavnligt. 



Elevplaner

Der udarbejdes elevplaner for alle elever. Elevplaner udsendes 
én gang om året.

TOPI

To gange årligt udarbejder klassens primærteam TOPI (Tidlig 
Opsporing og Indsats). Her placeres eleverne i grøn, gul eller rød 
kategori. TOPI er et arbejdsredskab, vi bruger i vores 
trivselsvurdering af det enkelte barn. Placeres en elev i gul eller 
rød kategori, informerer vi hjemmet.

Sygdom og fravær

Ved sygdom gives meddelelse til lærerne ved at skrive på Aula. 
Vi forventer, at eleven først møder igen i skole, når han eller hun 
er helt sygdomsfri.

Klasselæreren kan give fri én dag. Ønsker I jeres barn fritaget for 
undervisningen i flere dage, skal I rette henvendelse til kontoret.

Fri fra skole

Klasselæreren kan give fri
i op til to dag e . Ønsker I jeres barn fritaget
for undervisningen i flere dage, skal I rette henvendelse til 
kontoret



Undervisningsparat

For at vores elever får det optimale udbytte af undervisningen,   
forventer vi at:

- Eleven møder veludhvilet i skole
- Eleven har spist morgenmad
- Eleven har madpakke med
- Eleven har styr på idrætstøj, lektier og  materialer          

Vestre Skole forventer, at henstillinger fra skolens personale altid 
følges. I konfliktsituationer kontakter vi hjemmet, hvis det 
vurderes, at eleven ikke er undervisningsparat. 
I disse tilfælde afhentes eleven på skolens kontor.

Lektier

Vi forventer, at der støttes op om lektiearbejdet på Vestre Skole. 
Bøgerne skal frem og tjekkes hver dag derhjemme. 

Ved fravær og/eller ferie er det elevens ansvar, at kontakte en 
klassekammerat for at finde ud af, hvad der skal følges op på.



Penalhus

Penalhuset skal indeholde flere spidsede blyanter -
helst de kantede, da de giver det bedste 
skrivegreb. Desuden bør det indeholde 
blyantspidser ,viskelæder, lineal, farveblyanter, 
passer (billig) og vinkelmåler 

Tusserne skal blive hjemme!. 



Computer

I begyndelsen af 4. årgang udleveres en computer til eleverne. I får en 
seddel med hjem, der skal underskrives før udlevering. 
Computeren er til skolebrug. Eleverne må gerne lave en ny baggrund, 
men de må ikke lægge spil ind på den. I klasserne har vi aflåste skabe, 
så computeren kan være her. Den må gerne komme med hjem, men I er 
selv ansvarlige for at få transporttasker samt høretelefoner, som skal 
bruges i undervisningen. Computeren skal altid med i skole, og den skal 
være fuldt opladt ved skoledagens begyndelse. Computeren må ikke 
benyttes i pauserne.

Mobiltelefoner

Vestre Skole er en mobilfri skole. Det betyder i praksis, at telefonerne 
afleveres ved skoledagens begyndelse og udleveres igen, når skole-
dagen er slut. Telefonerne opbevares i et aflåst skab. 

NB: når man vælger at medbringe værdigenstande - herunder 
telefoner, er det altid på eget ansvar. 



Læsning

På mellemtrinnet kan det være nærliggende at tænke: ”Nu 
kan mit barn læse, så behøver vi ikke bekymre os mere om 
det”. Men læsning er ikke kun et spørgsmål om at afkode 
en tekst, man skal også forstå den. Her flyttes fokus altså 
fra at lære at læse til at læse for at lære.
Læseforståelse er at sammenholde det, man ved og forstår 
i forvejen med det nye, man møder i teksten. Derfor er det 
vigtigt, at jeres barn ved en masse og er klar over, at 
læsning kan bruges til at tilegne sig en større viden.

Her kan du hjælpe dit barn med at få viden om mange ting 
ved at:
• Tale meget med barnet også om hvad det læser
• Lave ting sammen med barnet
• Lade barnet læse meget forskelligt litteratur
• Læse op for barnet
• Snakke om ords betydning - sjove, mærkelige eller 
svære ord.

Jo mere man læser, jo tidligere bliver man en hurtig læser!
Vi forventer, at der læses 2½ time hjemme hver uge, så 
læsestand-punktet kontinuerligt udvikles og forbedres.



Børn, som læser både i skolen og i fritiden, bliver ofte gode læsere. 
Undersøgelser har vist, at læsetræning hjemme styrker børnenes 
evner i mange fag i skolen. Glæden ved læsningen smitter af og 
skaber større glæde og gå-på-mod i matematik, natur/teknogi osv. I 
overbygningen møder eleverne mange læsetunge fag, så derfor er 
det essentielt at give eleverne en god ballast med på vejen allerede 
nu.

Det vil også være rigtigt fint, hvis I opfordrer jeres barn til at besøge 
det store bibliotek og finde passende bøger der. 

Matematik

I matematik er det vigtigt, at eleverne har styr på tabellerne 1-10. 
Disse må meget gerne øves derhjemme med jævne mellemrum. 
Dette kan gøres som små lege med terninger, spil o. lign. Enkel 
opremsning er også en glimrende metode til at memorere tallene. 
Herudover har Vestre Skole abonnement på ”Matematikfessor.dk” 
hvor man også kan øve sig på de fire regnearter.

Bibliotek

Vi bestræber os på at komme på skolebiblioteket to gange om 
måneden og lånetiden er 1 måned. 
Vi anbefaler jævnlige besøg på centralbiblioteket, hvor udvalget er 
noget større.



Idræt

I 4. klasse har vi idræt/svømning 3 timer ugentligt. 
Svømmeundervisningen vil være i 1. eller 2. halvår.
På 5. og 6. årgang har vi 2 idrætstimer pr. uge.

Der er omklædning og bad i forbindelse med dobbelttimen, 
hvorimod vi i enkelttimen dyrker idræt i vores almindelige tøj. 
Vestre Skole har som princip på mellemtrinnet, at eleverne i 
dobbelttimer i idræt, der ikke ligger sidst på skoledagen, skal gå 
i bad. 

Idrætsundervisningen på Vestre Skole foregår både inde og ude. 
Idrætslærerne giver besked om, hvad man skal medbringe i 
hvilke perioder.
Eventuel fritagelse kan gives ved skriftlig begrundelse. Brug 
kontaktbogen. Eleven er selvfølgelig til stede i undervisningen, 
selvom man er fritaget for aktiv deltagelse.

Fødselsdage

Inviteres der til fødselsdag, skal alle børn inviteres. Det kan være 
alle piger, alle drenge eller hele klassen.



Besøg i klassen

I er altid velkomne til at besøge klassen og overvære 
undervisningen, men vi vil gerne vide det på forhånd, så vi 
eventuelt kan gøre brug af jeres ressourcer.

Åben Skole

Vestre Skole er skolen i midten af det hele. Vi befinder os tæt på 
byens kultur- og idrætstilbud og samtidig er skoven, søen eller det 
historiske landskab kun en cykeltur væk. Vi forventer, at alle børn 
har kendskab til reglerne for at cykle i trafikken. Derudover 
forventer vi, at alle børn har - eller kan låne sig frem til - en 
brugbar cykel. Derudover er cykelhjelmen obligatorisk. Vi 
informerer inden der er behov for cykler. Yderligere deltager 5. 
årgang i ”Cyklistprøven”.  

Vi håber med denne folder at have besvaret nogle af de 
spørgsmål, der måtte være til skolen og til mellemtrinnet. Vi ser 
frem til et godt samarbejde!



Vestre Skole
A.S. Ørsteds Vej 22
8800 Viborg
Tlf: 87 87 26 62
mail: skole.vestre@viborg.dk

ve-viborgskoler.aula.dk


