
 

 

FORVENTNINGER TIL ELEVER OG FORÆLDRE 
Vi har stor fokus på elevernes sociale og faglige trivsel og det er vigtigt 

for os, at elever og forældre støtter op om dette. Derfor har vi følgen-

de forventninger: 

ELEVERNE 

 Eleven bidrager med en positiv indstilling til et godt lærings- 

miljø. 

 Eleven bidrager til et godt socialt fællesskab i klassen.    

 Eleven overholder klassens aftaler og skolens regler. 

 Eleven forstår forskellen på skole og fritid. 

FORÆLDRENE 

 Forældrene bidrager aktivt til et positivt skole-hjem-

samarbejde. 

 Forældrene italesætter over for barnet, at der er forskel på 

skole og fritid. 

 Forældrene vejleder barnet i at overholde klassens aftaler. 

 Forældrene bidrager med forslag til løsninger, hvis barnet 

udfordrer rollen som skoleelev. 

KONTAKT 
Har du et spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til sko-

lens kontor. På Helsingør Skoles hjemmeside kan du også nemt finde 

informationer om ferie, tandlæge, sundhedsplejeske og generelle infor-

mationer om skoleåret. 

 

Helsingør Skoles hjemmeside: www.helsingorskole.dk 

Forældreintra og elevintra: www.helsingoerskole.skoleintra.dk 
BYSKOLEN 

Afdeling Byskolen E-mail: byskolen@helsingor.dk 

Afdeling Byskolen kontor tlf.: 49 28 18 80 
 

Skoleleder for Helsingør Skole: Kari Jørgensen 

Daglig Pædagogisk leder Skolen i Bymidten: Søren Pedersen 

Leder for Helsingør Skoles klub: Tina Jakobsen  

 

Skolens sekretærer:  Christina Rasmussen og Birthe Rosenløv-Løytved 
 

KLUBBEN  
Klubben hedder i daglig tale Helsingør skoles klub og 

består af 3 selvstændige afdelinger – Fiolen, Krudtuglen 

og Abildtræet. Du kan frit vælge, hvilken klubafdeling 

du ønsker at gå i. Dog kan du kun gå i klub, indtil du er 

15 år.  

Afdelingerne tilbyder med deres forskelligheder en 

bred vifte af aktiviteter. Afdelingerne er placeret 

spredt i Helsingør skoles distrikt, så der er en klub i 

nærheden af din skole.  

 

 

KLUBBENS ÅBNINGSTIDER 

Fiolen: 

Mandag og onsdag: 13.30 - 20.30 

Tirsdag, torsdag og fredag: 13.30 - 17.00 

Abildtræet: 

Mandag og torsdag: 13.30 - 20.30 

Tirsdag, onsdag og fredag: 13.30 - 17.00 

Krudtuglen: 

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: 13.30 - 18.00 

Fredag: 13.30 - 17.00 

Ca. 2 gange om måneden aftenåbent til kl. 20 på forskellige dage. 

Fælles for alle afdelinger: Åbent i skoleferie fra kl. 9 - 16. Lukket de 3 

dage op til påske, uge 29 samt mellem jul og nytår. 

KONTAKT KLUBBEN 

Klub-leder: Tina Jakobsen - tja38@helsingor.dk  

Fiolen tlf.: 49 28 23 48  

Abildtræet tlf.: 49 28 11 72 

Krudtuglen tlf.: 49 28 11 67. Kontoret tlf.: 49 28 11 66 
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Velkommen til 

7.-9. klasse og klub 
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FREMTIDENS SKOLEN I BYMIDTEN 

Skolen i Bymidten gennemgår de næste par år en stor renovering, 

der skal skabe et tidsvarende og innovativt læringsmiljø, hvor alle 

elever fra afdeling Skolen ved Kongevej og Byskolen skal være sam-

let. 

Skolen bliver renoveret ud fra et pædagogisk koncept om fleksible 

læringsmiljøer, hvor udeområder og gangarealer bliver en central del 

af undervisningsfaciliteterne. 

 

 

 

 

 

 

 

Bygningerne bliver indrettet således, at vi skaber afgrænsede læ-

ringsområder, med tankegangen om “den lille skole i den store”.  

Yderligere vil skolen med nybyggeriet få en multihal, musikskole og 

en klub. 

Renoveringsarbejdet forventes at være færdigt i 2019.  

SKOLEN I BYMIDTEN 
Skolen i Bymidten er en folkeskole for elever fra 0.-9. 

klasse. Eleverne er inddelt i to afdelinger; elever 

fra 0.-2. klasse er tilknyttet afdeling Skolen ved 

Kongevej og elever fra 3.-9. klasse er tilknyttet 

afdeling Byskolen. 

Skolen er fysisk placeret på to afdelinger, men 

afdelingerne samarbejder på tværs og har fælles traditioner og arrange-

menter. Dette er med henblik på, at Skolen i Bymidten skal betragtes 

som én samlet skole. 

 

Velkommen til Skolen i Bymidten - vi håber, at du finder dig godt til 

rette. 

LINJEDAG  - INNOVATION OG KREATIVITET 

Èn dag om ugen bliver skoledagen lidt anderledes for 7. og 8. årgang. 

Denne dag har du nemlig linjedag, hvor du kommer til at arbejde krea-

tivt, innovativt og entreprenant med linjerne: 

        

                                             

 

 

 

 

Du skal på linjedagen arbejde med virkelighedsnære projekter, hvor du i 

samarbejde med lokale virksomheder og organisationer skal komme 

med løsninger på nogle af samfundets problematikker.  

På hvert linjefag kommer du gennem faserne væren, viden, kunnen og 

gøren. Din underviser sætter rammerne, men du vælger emnet og må-

den du vil arbejde fra idé til produktion.  

På linjedagene træner du kompetencer som kritisk tænkning, samarbej-

de, kreativitet og problemløsning. Disse kompetencer er vigtige redska-

ber for fremtidens arbejdsmarked. 

Linjerne på Byskolen er et samarbejdsprojekt, som er støttet af entrepre-

nørskabsfonden. 

Hver af de tre linjefag varer omkring 10-12 undervisningsgange og du 

kommer til at arbejde på alle linjerne. Fra skoleåret 2017/2018 vil 9. år-

gang også få linjefag.  

Teknologi og science 

Samfund og kultur 

Kommunikation og medier 

Det er vores mål og mission, at du får 

den bedst mulige læring, der forbere-

der dig på livet uden for folkeskolen. 

 

Vi ønsker, at du  bliver klar til en ung-

dom 

7. 

UNDERVISNINGEN I UDSKOLINGEN 

Undervisningen i udskolingen har fokus på at arbejde med både lokale og 

globale emner. Det er vigtigt at du får viden om hvad der sker i verdens-

samfundet og får en indsigt i det lokale ved hjælp af samarbejde med 

virksomheder og institutioner.  

 
 

 

 
domsuddannelse eller 10. klasse. Derfor vil du allerede fra 7. klasse få un-

dervisningsmateriale, der forbereder dig til de afsluttende afgangsprøver. 

På 8. og 9. klassetrin vil du få test og prøver. 
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PRAKTISKE INFORMATIONER TIL FORÆLDRE  

ForældreIntra 
ForældreIntra er din kilde til information fra skolen. Her finder du dit 

barns skema, skemaændringer, beskeder fra skolen,  klassens aktivite-

ter, nyttige links til eksempelvis skolemælk og du kan tilmelde dig skole

-hjem-samtaler. 

På www.helsingoerskole.skoleintra.dk finder du ForældreIntra og 

ElevIntra. Log på med dit Unilogin, som du har fået udleve-

ret af skolen.  

Kommunikation 
Skal du booke et møde eller kommunikere med skolens lærere og øvri-

ge personale, så foregår  kommunikationen via ForældreIntra.  

Sygdom og ferie 
Er dit barn syg, skal du give besked til klasselæreren på ForældreIntra. 

Der gives som udgangspunkt ikke fri til ferie uden for sko-

leferierne, dog kan der søges om fri hos daglig pædago-

gisk leder Søren Pedersen på intra eller via mail: 

spd37@helsingor.dk 

Ringetider 
Undervisningen for eleverne i 7.- 9. klasse starter alle dage 

kl. 8.00 og slutter tidligst kl. 14.45 og senest kl. 15.30. 

FØLG MED I HVERDAGEN 

Helsingør Skole har fokus på at skabe en nærværende skole, hvor ele-

ver og forældre kan følge med i hverdagen på skolens afdelinger. 

Skolen i Bymidten og Helsingør Skoles andre afdelinger har ugentlig 

spændende arrangementer og aktiviteter, som vi deler på Helsingør 

Skoles hjemmeside og sociale medier.  

 

 Like os på facebook - Helsingør Skole 
 

Følg os på Instagram - Helsingorskole 

   

  Besøg skolens hjemmeside 

  www.helsingorskole.dk 


