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VÆRD at VIDE
Vi praktiserer åbenhed med højt kommunika-
tionsniveau, tydelige voksne med hold-
ninger og konsekvens, og vi har elevernes 
udvikling som vores absolutte fokus - helt i 
overensstemmelse med skolens målsæt-
ning og formålsparagraf. 

Sankt Nikolaj Skole ønsker:
• at styrke den enkelte elevs selvtillid, så 
enhver føler sig ønsket og værdsat
• at hjælpe eleverne til at  
se mulighederne i den menneskelige 
mangfoldighed
• at eleverne viser respekt og tolerance 
overfor hinanden
• at opdrage eleverne til at løse 
konflikter gennem samtale  
og indlevelse
• at udvikle elevernes 
nysgerrighed og lyst til 
at lære
• at samarbejdet 
mellem hjemmet  
og skolen sikrer den 
bedst mulige  
skolegang for 
eleven

Sankt Nikolaj 
Skole er for alle, 
men ikke for alt!
Vi stiller store krav til 
skolens undervisere, 
og der undervises med 
udgangspunkt i barnets 
evner på et niveau, der sikrer,  
at der er faglige udfordringer  
for den enkelte elev.
Vi ønsker, at barnet møder skoleparat  
og glad om morgenen, kommer glad hjem 
fra skole hver dag, og at barnet efter endt 
skolegang har bagagen fuld af gode  
oplevelser, selvtillid og faglig viden, så det 
er godt rustet til nye udfordringer. 

Vi tilbyder:
• Tidlig sprogundervisning i engelsk fra 0. klasse
• Bevægelse hver dag i indskolingen
• I-pads i 0. og 1. klasse som supplement  
   i undervisningen
• Målrettet it-undervisning i indskolingen
• Sociale klassearrangementer for elever,   
   søskende og forældre
• Lejrskoler på 0., 2., 5., 7.  
   og 9. klassetrin
• Sprogrejser på 10. klassetrin
• Optimalt fungerende trådløst netværk
• Smartboards i alle undervisningslokaler
• Klasseforældreråd, hvor forældre er med  
   til at sætte deres præg på indholdet  
   af undervisningen
• Klassetrin fra 0. til og med 10. klasse.
• Et udviklende læringsmiljø, hvor fornyelse  
   og traditioner går hånd i hånd

IT i undervisningen
Igennem hele skoleåret inddrages pc’en som et naturligt 
arbejdsredskab i undervisningen. Elever fra 6. til 10. klasse 
medbringer egen Pc eller Mac. Herefter er det muligt at 
bruge elevintranet og med en personlig kode at logge på 
skolens velfungerende netværk.  

Forældrene som aktive 
medspillere 

 
Skole-hjem 
samarbejdet er af helt 
afgørende betydning 
for det samlede 
udbytte af dit barns 
skolegang,  
og skolen praktiser-
er et højt informa-
tionsniveau.
 Vi forventer,  
at forældrene er 
aktive medspillere 

i dette samarbej-
de, 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 indlæringsmiljø. Elever, der trives, 
er elever, der lærer.  

Vi tager udgangspunkt i, at både skole og 
forældre gør deres yderste for gennem et godt 
samarbejde at give eleverne så god en skolegang 
som muligt. Hvis eleverne benytter  
skolefritidsordningen, dækker ordene skole  
og skolegang naturligvis også denne.

Den daglige omgangsform personalet imellem, 
voksne og elever imellem og elever  

og elever imellem tager udgangspunkt 
 i det kristne menneskesyn.  
Alle har krav på respekt og omsorg. 
Mobning tolereres ikke, hvilket de 
voksne tydeligt tilkendegiver  
over for eleverne.  
Konflikter søges løst ved samtale 
parterne imellem. Mange og strikse 
regler er ikke det rette udgangspunkt 
for et godt samarbejde,  

men det er jo ikke ensbetydende 
med, at vi ikke har et ståsted.  

Og forventningerne er et godt  
sted at starte samarbejdet. 

Historie og traditioner.
Sankt Nikolaj Skole har rundet de 100 år, og meget 
er forandret siden dengang, hvor blot 5 katolske 
elever fik streng undervisning af de katolske søstre 
fra Sankt Josef Hospital. I dag er elevtallet  
mangedoblet, og ud af skolens 220 elever er ca. 
20% elever med katolsk baggrund, og ca. 80% med 

protestantisk-eller anden baggrund.  
Nogle traditioner fra den gamle katolske skole  

som fx. morgensang med fadervor,  
Sankt Nikolaus dag og Luciaaften er stadig 
værdsat arvegods på Sankt Nikolaj Skole, 
hvor mange nye traditioner som fx. forårsfest, 
halloween, fastelavn og forårskoncert  
siden er kommet til.


