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Vision 2021

Mål
Den professionelle skole
Realskolen tager i udgangspunkt i det hele barn. Det styrker elevens lyst til at lære mere,
elevens mulighed for at lære på forskellige måder, elevens mulighed for at lære sammen
med andre.
Realskolens nøgleord for at drive skole er nysgerrighed, individuelle læringsstile og trivsel
med tryghed for den enkelte.
Skole og fritid komplementeres i et forpligtende fællesskab.
Den fremtidssikrende skole
Realskolen fremsikrer dit barn ved at lægge vægt på viden, innovation, globalisering og
kreativitet. Det gør vi ved at inddrage kommunikation, teamwork, IT og medier samt målfastsættelse og evaluering aktivt i undervisningen.

Den fleksible skole
Realskolen lægger stor vægt struktur og traditioner, men er bl.a. også nysgerrig og åben
overfor didaktisk nytænkning i form af fleksible skoledage, skemaer og læringsrum.
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Undervisning
Allerede fra 0. klasse sætter vi fokus på udviklingen af sproglig opmærksomhed, bogstavindlæring, matematiske kompetencer og andre faglige aktiviteter. Engelsk introduceres
gennem musik og leg. Børnenes indlæring og sociale udvikling evalueres løbende.
Timetallet i alle grundlæggende skolefag er udvidet, så en del af lektielæsningen rummes
i undervisningen.
Undervisningen tilrettelægges i 3. - 6. klasse, så børnene via individuelt afpassede udfordringer får succesoplevelser, og derved føler sig trygge og får selvtillid. Vi tilstræber at
igangsætte en selvforstærkende proces, hvor elevens lyst og evne til at indlære udvikles
hånd i hånd med personlig og social modning.
I 3. - 6. klasse videreudvikles de basale færdigheder: Evnen til at læse, forstå og selv sætte
sig ind i nye stofområder. Et par gange om året foregår undervisningen som emne- og
tema-arbejde, med udgangspunkt i de fysiske afdelinger. Globaliseringsprocessen starter
her med etablering af kommunikation og networking med venskabsklasser.
I overbygningen tilbyder vi en fleksibel organisering af lærerkræfterne, der åbner ekstra
muligheder (og ekstra skematimer) for fordybelse i specielle områder, interessefag, tværfaglighed, mentoring og kompetenceudvikling.
Derfor vælger elever i 7.- 9. klasse en linje ud over deres basisklasse, hvor de kan dyrke
interesser og særlige kompetenceområder.
Eleverne kan vælge mellem international-, science-, body-, design- og samfundslinien.
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Skemaer
0. - 2. klasse
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Torsdag

Fredag

Torsdag

Fredag

Kl. 8 - 9; Trivselstime
Kl. 9 - 13; Basisklasse
3.- 6. klasse
Mandag

Tirsdag

Onsdag
Kl. 8 - 9; Kulturtime
Kl. 9 - 14; Basisklasse
7. - 9. klasse

Mandag

Tirsdag

Onsdag
Kl. 8 - 9; Studietime

Kl. 9 - 12; Basisklasse og basisfag
Kl. 12 - 13 Kulturtime
Kl. 14 - 15 Linjeklasse
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Rum og bygninger
Med Realskolens 660 elever har muliggjort optimale klassedelinger som fungerer som små
skoler i den store skole. Det bevarer tryghed og nærhed for den enkelte elev.
0. klasserne har deres egen afdeling på den første gang, med grupperum og plads til at
bruge krop og kreativitet i undervisningen.
1. - 2. klasse har også deres egen afdeling på den midterste gang. Gangarealet og gruppe
rum er indrettet til læringsrum, så der er rig mulighed for at bringe elevernes læringsstile i
spil i undervisningen.
Realskolen har tidsvarende og inspirerende faglokaler.
Mediateket er et naturligt kultur- og arbejdende centrum for skolens daglige brugere.
På den sidste gang har 3. - 4. klasse til huse med åbne, lyse og pædagogisk inspirerende
arealer. 5. - 6.klasserne har deres egen spændende og læringsinspirerende indretning på
1. sal med mange ”små rum” til gruppearbejde og dialog.
Realskolens udearealer er også indrettet så de kan indgå som en del af undervisningen.
7. - 10. klasse har som overbygning helt andre behov, der tydeligt afspejles i deres egen
bygning. Her er et stort fællesareal med køkkenfaciliteter til morgenmad og fleksible arbejds- og fritidsområder. Klasseværelserne og fællesrummet indeholder den nyeste computerteknologi.
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IT
Skolen er en arbejdsplads, derfor har alle elever på Realskolen en hjemmearbejdsplads
installeret på deres computer, så de hjemmefra tilgår de samme programmer som skolen
har, samt arbejder videre på deres arbejde fra skoledagen.
Elever fra 4. - 9. klasse medbringer selv deres computer, som indgår naturligt i skoledagens
forskellige fag og emner.
Realskolen 2.0 indebærer at eleverne benytter mobiler, podcast, videokamera og Ipad som
naturlige redskaber i undervisningen.
Alle klasser og faglokaler har inter aktive tavler, som indgår i lærerens didaktiske overvejelser og undervisning. Realskolen har et komplet undervisningsmiljø hvor teknologi og
menneskelig opfindsomhed mødes, og hvor lærerne forbindes med deres kolleger, elever
og en hel verden af inspiration.

66

Vision 2021

Uddannelses- og livsparat
Realskolen tilbyder en solid faglighed i alle fag på alle klassetrin, og giver dermed eleven
den bedst mulige start på livet efter grundskolen.
Kreativitet og innovation er integreret i alle fag.
Samarbejdet eleverne imellem er på Realskolen udvidet fra den kendte monokultur til at
blive et samarbejde på tværs af klassetrin, når dette er relevant. Hermed gøres eleverne
klar til at indgå i udskiftelige sociale relationer og arbejde sammen.
På Realskolen lærer eleverne at administrere deres egen tid ved at lære at søge viden, sortere den og kaste bort. Ved at aftale tillæring af bestemt viden under eget ansvar udvides
elevens selvstændighed.
Realskolen har et udvidet samarbejde med Holbæk og omegns gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
I 8. og 9. klasse tilbyder skolen valgfag der vedrører livet på egen hånd, som f.eks. privatøkonomi, selvværd og konflikthåndtering.
EFOS er Reaskolens elevforsamling og her indføres eleverne i demokratiske processer og
beslutninger. EFOS er delt i to, et for 0. - 4. klasse og et for 5. - 9. klasse.
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Fritid
Realskolen har en fritidsordning fra 0. - 2. klasse med 198 børn og 9 pædagoger. Læringsmiljøet i fritidsordningen er indrettet ud fra en viden om, at børn lærer på alle tidspunkter,
både i voksenorganiseret og børneinitieret sammenhænge.
Vi arbejder organisatorisk med pædagogiske læreplaner og dokumenterer på den måde
vores faglige profil og pædagogiske optik.
For 3. - 5. klasse er der mulighed for at gå i café, der har 146 børn og 7 pædagoger.
I caféen oplever barnet sig som værdifuld deltager og medskaber af et socialt fællesskab,
ved at se og forstå sammenspillet børnene imellem.
Vor skolefritidsordning har uddannet personale, der samarbejder med skolen om at skabe
helhed i børnenes hverdag. Hver klasse har sin egen primærpædagog, der deltager i et tæt
samarbejde med klassens lærerteam. Lærerteamet har derudover timer i SFO tiden.
Fritidsordningen har egne lyse basislokaler og samarbejder om lokaler i indskolingen. Vi
har musik/teater lokale med direkte udgang til udendørsscene, samt dejlig overdækket
gård til udendørsværksted.
Caféen har egne basislokaler og bruger derudover musiklokale og idrætsfaciliteter.
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Traditioner
Realskolen lægger vægt på at fastholde traditioner, der afspejler skolens og samfundets
historie. Vi vil på den måde inddrage eleverne i skolens fællesskab og kulturhistorie.
Hvert år i marts måned spiller 6. klasserne skolekomedie for Holbæk Kommunes børnehaver og naturligvis for skolens elever og forældre.
Der afholdes i den forbindelse skolefester fra 0. - 6. klasse over tre aftener.
7. - 10. klasse har deres egen skolefest i efteråret.
Realskolen har desuden TRÆF for 7. - 9. klasse, fastelavnsfest, temadage, idræts- og motionsdage.
Realskolen afholder julemarked hvert år lørdagen før første advent. Markedet er arrangeret af klasserne og hele skolens areal er fyldt med julehygge og juleaktiviteter.
Jul på Realskolen omfatter juletræsfester for alle klasser, luciaoptog ved 4. klasserne samt
krybbespil ved 5. klasserne.
Hver morgen mødes to klasser fra 0.-6.klasse til morgensang på Lilletorv. Derudover mødes
klasserne ligeledes til morgenmotion en dag om ugen.
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Indsatsområder
Idræt/bevægelse
Idræt, motion, bevægeglæde, sundhed og socialt samvær er en naturlig del af den enkelte
elevs skolehverdag.
Idræt/bevægelse er implementeret i alle fag.
Realskolen tilbyder tidsvarende idræts- og bevægelsesfaciliteter – såvel indendørs som
udendørs.
Ud over tre idrætstimer ugentligt tilbydes ordinære idrætsdage, motionsdag, idrætstemadage, stævner mv. Derudover:
0. - 6. klasse: To ugentlige obligatorisk morgengymnastik.
7. - 9. klasse: To ugentlige obligatorisk træning.
I frikvarterer og efter ordinær skoletid kan eleverne frit benytte alle idrætsfaciliteter på
skolen.
Realskolen deltager i diverse landsdækkende kampagner som Cykelkampagne og Aktiv
idræt.

10
10

Vision 2021

Indsatsområder
Engelsk fra 0. klasse
Allerede fra 0. klasse undervises eleverne i engelsk på Realskolen. Sprogindlæringen
foregår som en kognitiv proces, som den enkelte elev selv er ansvarlig for i social leg og
samspil med andre. Små dialoger, rim og remser samt musik er væsentlige dele i begynderundervisningen.
1. - 2. klasse to ugentlige lektioner.
3. - 6. klasse tre ugentlige lektioner.
7. - 9. klasse tre ugentlige som basisfag - og en som linje.
Målet med at begynde engelskundervisningen allerede i 0. klasse og derudover tildele
faget betydelig undervisningstid generelt er at sikre den enkelte elev.
Bedst mulige kommunikative kompetencer inden for et internationalt perspektiv.
Udveksling
Realskolen tilbyder lokalt, nationalt og internationalt sproglige, kulturelle og samfundsmæssige udvekslinger primært og som en naturlig del i relation til fagene dansk, engelsk
og tysk. Fælles og selvstyret interkulturel indlæring ud fra gensidigheds- og selvstyringsprincippet. Gennem elev-dialog via digitale medier, besøg og gennem udveksling motiveres og inspireres den enkelte elev i samarbejde med elever uden for Realskolens mure af
en faglighed, hvor interaktion og læring virkelig er prioriteret og selvstyrende.
0. - 2. klasse lokalt (Holbæk og omegn).
3. - 6. klasse nationalt (Danmark).
6. - 9. klasse internationalt (engelsk)
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Notater

Absalonsvej 25 · 4300 Holbæk
Tlf.: 5943 1215 · Fax: 5943 1225
hpr@realskolen.dk
www.realskolen.dk

