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FOR OS HANDLER DET OM
AT UDVIKLE MENNESKER
Vores skole blev grundlagt af Sct. Hedvig søstrene i 1882 og siden har vi
været en unik del af de undervisningstilbud der findes i Kolding.
Vi arbejder målbevidst på at skabe rammer og undervisning, som giver
eleverne en god forståelse for det samfund vi lever i og en solid viden
de kan bygge videre på.
Vi lægger vægt på både høj faglighed og kreativitet. Vi opfordrer eleverne til at stille spørgsmål til det de lærer, og til at bruge deres viden på
en ny og kreativ måde.
Vi tager udgangspunkt i klassiske traditioner og det katolsk-kristne livsog menneskesyn. Eksempelvis synger vi morgensang hver morgen og vi
lærer børnene at behandle andre positivt og med respekt. I det daglige
er det vigtigt for os, at vi har et godt arbejdsklima og en god omgangsform som tager udgangspunkt i både skolens og den enkeltes værdier.
Vi prioriterer et godt samarbejde mellem skole og hjem, så eleverne
altid har opfattelsen af, at skole og hjem arbejder i samme retning.
Hver klasse har et forældreudvalg, som varetager aktiviteterne i klassen.
Vi bruger forældreintra, som giver en hurtig kommunikation mellem
hjem og skole.
Vores undervisning følger ”Undervisningsministeriets Slutmål”, hvilket
betyder, at eleverne efter 9. klasse har mulighed for at gå til de samme
afgangsprøver som i folkeskolen. Vi bruger IT aktivt og som en naturlig
del af undervisningen.
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Vores hverdag tager
udgangspunkt i VÆRDIERNE:
Faglighed
Ansvarlighed
Åbenhed
Engagement
Kreativitet
Fællesskab
Tryghed
Respekt
Vi har fordybelsesuger flere gange om
året - her er skemaet gemt væk og vi
fordyber os i èt fag, eller laver projekter
på tværs af fag - det kunne f.eks være
Sct. Michaels by, hvor vi på tværs af
klasser og fag omdanner skolen til en
by med butikker, bank osv.
Vi har også Lille-kor, Store-kor og Sammenspil, som alle, der har lyst kan
deltage i.
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0. - 4. klasse
Små klasser med max 20 elever pr. klasse.
Hvert år i april starter vi Før-skole for kommende
0. klasser, en blød opstart som vi har gode erfaringer med. Før-skole gruppen har til huse i Oasen, der
samtidig fungerer som fritidsordning. Her bliver børnene lige så stille vant til de nye klassekammerater og
skolen, så de er klar til skolestart.
Det er også muligt at begynde i 0. klasse uden
Før-skole - husk tilmelding i god tid.
Vi optager også elever til øvrige klassetrin i det omfang, at der er ledige pladser.
Vi lægger vægt på tryghed i hverdagen.
Oasen er et tilbud til alle elever i 0. kl. til og med 3. kl.
Oasen er åben hver morgen kl. 06.45 og lukker om
eftermiddagen kl. 16.30, fredage dog kl. 16.00.

AKTIVITETER UDDRAG
0.-2. kl.

Indskolingslejr

4. kl.

Jernalderlejr

0.-6. kl.

Forårskoncert
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5. - 9. klasse
Max 24 elever pr. klasse
Vi lægger vægt på høj faglighed og vi forventer, at
eleverne tager engageret og aktiv del i undervisningen.
Fra 7. kl. tilbydes valgfag, der f.eks kan være teatersport og ”det søde liv”, hvor der bages kager, musik,
edb, sprog, matematik for talnørder, fysik - kun for sjov
og forskellige former for idræt.
Klassens lærere arbejder sammen i teams, der drøfter
klassens sociale liv, og den enkelte elevs fremskridt.
Teamsamarbejdet er vigtigt for den faglige og pædagogiske udvikling og giver indbyrdes inspiration.
Der er gode busbindelser fra bl.a. Christiansfeld, Egtved, Vamdrup og Lunderskov.
Vi er tilknyttet UU-vejledningen under Kolding Kommune, og i 9.kl. er det muligt at komme på en uges
erhvervspraktik.

AKTIVITETER UDDRAG
6. kl.

Lejrskole Bornholm

7. kl.

Skolekomedie

8. kl.

Udlandsrejse

9. kl.

København - bl.a besøg på
Christiansborg
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Du er velkommen til at høre mere om vores
hverdag og få en rundvisning eller indmelde
jeres barn:
Vi træffes på skoledage 8.15-14.00
på telefon 75522834 eller mail til
os på post@sctmichaelsskole.dk
Sct. Michaels Skole
Sct. Michaels Gade 4
6000 Kolding

