
 
 
Mellemtrinnets struktur 
På Nordagerskolen ønsker vi, at vore elever trives og bliver så           
dygtige som muligt - særligt i dansk og matematik. Derfor har vi            
valgt en model, hvor der på henholdsvis 3.-4. klassetrin og på           
5.-6. klassetrin undervises niveaudelt på fem trin i dansk og          
matematik. 
 
Mindre hold - mere fokus på det enkelte barn. 
Lærerne har et meget tæt samarbejde omkring hele elevgruppen,         
hvor man er fælles om at udfordre, evaluere og sikre at alle børn             
har en god og lærerig skoledag.  
Placeringen på trin afhænger primært af elevens faglige niveau -          
eleverne testes i dansk og matematik mindst en gang om året ud            
over de obligatoriske nationale test.  
På 3. årgang er undervisningen i engelsk, idræt og svømning          
holddelt. 
På 4., 5. og 6. årgang undervises eleverne på mindre hold i            
følgende fag: madkundskab, billedkunst, håndværk & design og        
musik. 
 
 
 

 



 
 
Et kreativt læringsmiljø 
I 3. klasse har eleverne i samarbejde med 
musikskolen korundervisning i et halvt år. 
I 4. klasse deltager eleverne i brassband hele året 
ligeledes i samarbejde med musikskolen. 
Eleverne i 5. og 6. klasse har mulighed for at fordybe sig i 
særlige halvårlige tilbud. Her kan man fx. prøve alternativ 
idræt, musikteater, gamecrafting, maddesign, lektiecafé 
og lignende. 
 
Skoledagen 
På mellemtrinnet starter vi hver dag med morgensamling 
ved amfitrappen. Her synger vi to sange sammen, ønsker 
tillykke med fødselsdage, fremviser elevers produkter og 
giver korte beskeder og tager aktuelle forhold fra nær og 
fjern op. 
Dette er, for både børn og voksne, en god, velkendt og 
tryg måde at starte skoledagen på. 

 



 
 
Pauser og leg 
Skoledagen på mellemtrinnet er frem mod frokost inddelt i 90 
minutters moduler. Vi har to pauser på henholdsvis 30 og 45 
min., hvor der spises frokost i klassen med en lærer i de 
første 15. min. af det store frikvarter. 
Herefter har vi udeordning, hvor alle børn leger udenfor, og 
der er mulighed for at låne bolde, spil  mm. i grejbanken. 
Telefoner og Chromebooks forbliver i tasken hele 
skoledagen, medmindre de skal benyttes i undervisningen, 
og det er elevens ansvar at medbringe en opladt 
Chromebook hver dag. 
Skoledagen slutter de fleste dage kl. 14.15. 
 
Skole-hjem samarbejde 
Skolen ønsker en tæt og åben dialog med forældre. Ved 
skoleårets start afholdes der forældremøder i alle klasser, der 
udarbejdes elevplaner og i januar/februar afvikles 
skole-hjem-samtaler.  
Der er selvfølgelig altid mulighed for at få en samtale med 
barnets lærere efter behov, og nye forældre og børn er altid 
velkomne til en snak og til en rundvisning på skolen.  
Husk desuden at bruge “ForældreIntra”. Her kan I finde 
ugeplaner samt øvrige relevante informationer.  
I kan anvende forældreIntra til at kommunikere indbyrdes og         
til kommunikation med klassens lærere og skolens øvrige        
medarbejdere. 
 
M-rådet 
Mellemtrinnet har et velfungerende elevråd (M-rådet), hvor eleverne har mulighed for at få 
indflydelse på deres skoleliv. Rådet består af 2 medlemmer fra hver klasse, og hvert år bliver der i 
alle klasser afholdt valg til M-rådet. M-rådet mødes jævnligt, for at drøfte forskellige tiltag, der kan 
forbedre dagligdagen på mellemtrinnet. Der er bl.a. arbejdet med skolens toiletforhold, 
cykelparkeringen, idèer/ønsker til legepladsen m.m. 



 
Modtageklassen 
Vi har 2 modtageklasser på Nordagerskolen. Èn af dem er placeret i mellemtrinnet.             
Modtageklassen består af elever, der ikke har dansk som deres 1. sprog. Børnene er i Danmark,                
fordi de er flygtet fra deres hjemland, eller fordi forældrene arbejder i DK. Pt. er der primært                 
flygtningebørn fra Syrien, der går i klassen, men vi har også børn, der kommer fra Columbia og                 
Vietnam. 
I modtageklassen modtager disse børn primært danskundervisning – ca. 6 t. pr.uge. Men vi              
tilstræber, at de deltager i almenklassernes undervisning så hurtigt som muligt. Derfor bliver alle              
modtageklassebørn tilknyttet en almenklasse fra dag ét. Når eleverne fra modtageklassen er ude i              
almenklasserne, er der – så vidt det er muligt – altid en støtte/hjælpelærer med fra               
modtageklassen. 

 
Overgangen til 7. klasse 
I løbet af foråret skal eleverne på 6. årgang foretage et valg. De skal vælge hvilken linje, de                  
ønsker på 7. årgang i skolens overbygning. De kan vælge mellem tre linjer: 

● International 
● Naturfaglig 
● Idræt 

Dette valg foregår i et tæt samarbejde mellem lærere fra begge afdelinger - ligesom der også er                 
samarbejde med skolens “fødeskoler”, primært Espe Skole. 
På baggrund af elevernes valg sammensættes de tre nye 7. klasser. 
Der afholdes møder med faglærerne i dansk og matematik (både fra mellemtrinnet og             
overbygningen), læse- og matematikvejledere og ledelsen. Indholdet er både af faglig og social             
karakter. Dette for at sikre, at viden om den enkelte elev – både fagligt og socialt – viderebringes                  
til de lærere, der skal arbejde sammen med eleven i overbygningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


