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Indskolingen
 

Som noget helt nyt starter 0. og 1. klasse  
i august 2013 med nye tiltag, tidlig  
engelskundervisning, 
bevægelsesaktiviteter hver dag sammen  
med de faste idrætslektioner,  
samt anvendelse af I-pads  
i den almindelige undervisning.
• Tidlig engelsk-undervisning fra 0. klasse 
• Bevægelsesaktivitet som fast program 
   hver dag
• I-pads i undervisningen fra 0. - 1. klasse.

Daglig motion 
Masser af undersøgelser  
har dokumenteret, at børn lærer mere, når 
bevægelse indgår dagligt  
i undervisningen, derfor 
opprioriterer vi nu denne 
aktivitet på Sankt Nikolaj 
Skole, faste motion- og 
bevægelsesmæssige 
aktiviteter indgår 
fra skoleåret 2013 
dagligt i skoledagen.

Tidlig engelsk 
undervisning 
starter  
fra 0. klasse  
Her varetages  
undervisningen  
af 0. klasseslæreren  
i fire sessioner pr. uge.  
I-pads med relevante apps, 
sange, rim og remser vil være 
delelementer i tidlig engelsk.

I 1. - og 2. klasse fortsættes faget engelsk 
med to lektioner pr. uge, der bygges videre  
på undervisningen fra tidligere år. 

IPad er et redskab, der anvendes som  
en naturlig del af undervisningen,  
hvor det er motiverende og støttende for den  
enkelte elev. Masser af undervisningsprogrammer 
til IPad kan bruges både i den tidlige  
sprogundervisning i engelsk, men også  
i matematik, dansk, musik m.m. er det  
relevant at inddrage Ipad. 
  
Indskolingen har fire klasser, en på hvert 
klassetrin. Der gives 25 faste lektioner  
om ugen i 0. - 2. klasse og 27 lektioner  
i 3. klasse.  

Kommende klasselærer
Den kommende klasselærer i 1. klasse indgår  
i 0. klasse med støtte hver uge. 
 
Motorisk screening af alle elever i 0. klasse  
Motorikvejlederen kan også deltage i aktiviteter  
i 0. klasse omkring finmotorik, skrivedans, skrivegreb, 
siddestillinger m.v. 
 
Herudover tilbyder vi i Niko • Legen  lektiehjælp tre dage  
om ugen samt minikor.

Videre til 1. og 2. klasse
Den positive udvikling  

fra 0. klasse skal fortsætte, 
og det enkelte barns 

behov for tryghed  
er fortsat i højsædet 
med ganske få lærere 
og et tæt samarbejde 
mellem lærerne. 
Den daglige skoletid 
er kl. 8.10 til 13.00, 
og de enkelte fag er 
blevet mere synlige:

• 8 lektioner dansk
• 2 lektioner engelsk

• 2 lektioner kristen-
domskundskab/katolsk 

undervisning
• 1 lektion edb

• 5 lektioner matematik
• 1 lektion natur/teknik

• 2 lektioner billedkunst
• 2 lektioner idræt
• 2 lektioner musik 
• Herudover tilbydes der minikor 

Fagligt og socialt fokus 
Allerede fra børnehaveklasse sætter vi fokus  
på udviklingen af sproglig opmærksomhed,  

bogstavindlæring, matematik og andre faglige  
og kreative  aktiviteter. Børnenes indlæring  

og sociale udvikling evalueres løbende.
Fagligheden prioriteres som nævnt højt, 

men de sociale færdigheder, herunder 
evnen til at samarbejde med andre, 
vægter vi også særdeles højt.  
Det vil være en afgørende kompetence 
i børnenes videre uddannelse.
Specielt i indskolingen anvender vi 
målrettede lege og øvelser af børnenes 
egne erfaringer som pædagogisk 

metode - såvel til at erhverve  
grundlæggende faglige færdigheder som 

til at udvikle samarbejdsevnen. 

Forældrene som aktiv medspiller 
Skole-hjem-samarbejdet er af helt afgørende  

betydning for det samlede udbytte af dit barns  
skolegang.
 Vi forventer, at forældrene er aktive medspillere  
i dette samarbejde, at de er med til at opretholde  
et højt kommunikationsniveau, så eventuelle problemer 

håndteres, inden de vokser sig store. 
Vi forventer også, at forældrene har forståelse  

for og aktivt medvirker til at skabe  
et godt fællesskab i klassen - og dermed  
et godt læringsmiljø. 


