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Kære forældre 

 

Ny Spejlsal og nyt Træværksted 
Vi kan nu meddele jer, at skolen netop har sendt et nyt skolebyggeri i udbud med henblik på at kunne 

udbygge og forbedre skolens faciliteter med byggestart fra sommeren 2019. 

Der er fra Aarhus Kommunes side givet tilladelse til, at der bygges en ny etage oven på vores allerede 

eksisterende gymnastiksal. Denne nye etage skal erstatte den nuværende Spejlsal og anvendes som et 

dobbelt så stort nyt bevægelses- og samlingslokale, der er særligt velegnet til dans og bevægelse, fysisk 

træning, yoga, mindfulness, leg, lettere boldspil, samlinger og meget mere – i såvel skole- som i SFO-

sammenhæng.  

 

Den nuværende Spejlsal skal samtidig konverteres til Træværksted med direkte adgang til det fri og erstatte 

det nuværende sløjdlokale, som i dag befinder sig dybt under jorden. Tillige vil Træværkstedet på den måde 

være placeret som nabolokale til Billedkunst – altså vil den nye placering ud over lys, luft og mere plads 

kunne danne fundament for en ny synergi mellem de to praktisk-musiske fag. Et mangeårigt ønske om at 

styrke skolens musisk-kreative fag kan forhåbentligt på den måde blive en realitet. 

 

Nu håber skolens ledelse, bestyrelse og medarbejdere bare på, at prisen for hele herligheden falder inden for 

den ramme, institutionens økonomi kan bære. 

I løbet af april måde vil det vise sig, om byggeplanerne kan realiseres. Hvis det lykkes, vil vi orientere 

yderligere og naturligvis dele prospektet med jer. 

 

Obligatorisk praktisk/musisk fag og obligatorisk praktisk/musisk prøve i 8. kl.  
Vi har netop erfaret, at ovenstående indføres i folkeskolen med første obligatoriske 8. kl. prøve i sommeren 

2021. Obligatoriske praktisk-musiske fag er indført for at booste folkeskolens praktisk-musiske profil – 

pegende mod erhvervsuddannelserne. 

 

Hvilken konsekvens har indførelse af dette nye obligatoriske praktisk-musiske fag for frie 

grundskoler, der ligesom ESS fører til 9. kl. afgangseksamen? 

  

Lige nu ved rådgivere fra vores organisation DP (Danmarks Private Skole) kun følgende: 

 Der skal udbydes og afholdes prøve i ét obligatorisk praktisk-musik fag efter 8. kl.  

– første gang i forsommeren 2021. 

 En forudsætning for at kunne aflægge 9. kl. afgangseksamen er, at eleven har gennemført en 

praktisk-musisk prøve i 8. kl.  

 De frie grundskoler skal fra sommeren 2019, for 7. – 8. klasse, udbyde et samlet forløb i ét af fagene: 

Håndværk og design, billedkunst, musik eller madkundskab. 

 Der vil skulle udarbejdes nye Fælles Mål, skrives læseplaner og undervisningsvejledninger samt 

prøvevejledninger for de praktisk-musisk fag billedkunst og musik. Håndværk og design og 

Madkundskab eksisterer allerede som toårige valgfag med mulighed for prøveaflæggelse. 

 Undervisningen i de obligatoriske praktisk-musiske fag skal ”stå mål med” folkeskolens 

obligatoriske fag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Madkundskab som nyt obligatorisk praktisk-musisk fag i 7. og 8. klasse 

Skolens bestyrelse har på den baggrund efter indstilling fra ledelsen og skolens FU besluttet, at  

der indføres en 2-årig forsøgsordning med Madkundskab som obligatorisk praktisk-musisk fag  

i 7. - 8. klasse gældende fra sommeren 2019 ud fra følgende betragtninger: 

 

 Der findes allerede Fælles mål for Madkundskab – faget er altså beskrevet. 

 Vi har god erfaring med faget – det er afprøvet her på skolen med succes. 

 Vi har mange lærere til rådighed, der kan undervise i faget. 

 Skolens elever er særdeles glade for faget Madkundskab. 

 Vi har et godt og velfungerende faglokale til rådighed. 

 Undervisningen i Madkundskab behøver ikke foregå på sene eftermiddag eller i weekends  

– da vi har gode skemapositioner til alle hold. 

 Med små justeringer i time-fag-sammensætningen i 5. - 8. kl. kan Madkundskab indføres.  

 

Hvorfor træffes beslutningen nu? 

 Den nye ordning skal igangsættes allerede fra sommeren 2019. 

. 

Beslutningen vil medføre ændringer i forhold til den nuværende  

time- og fagsammensætning, bl.a.: 

 

5. kl.  Madkundskab udgår fra skemaet – ind kommer 1 ekstra tysktime – timetallet  

sættes ned fra 34 til 32 ugentlige lektioner. I 5. kl. vil der fortsat være 7 ugentlige praktisk-

musiske lektioner på skemaet. 

 

6. kl.  Madkundskab fastholdes – fordybelsestimen udgår – timetallet sættes ned fra  

33 til 32 ugentlige lektioner. 

  

7. kl. Madkundskab hver anden uge med 3 lektioner – valgfag udgår – fordybelsestimen udgår – 

timetallet bliver henholdsvis 31/34 ugentlige lektioner. 

Timetallet sættes ned fra 33 til i gennemsnit 32,5 ugentlige lektioner. 

 

8. kl. Madkundskab hver anden uge med 3 lektioner – valgfag udgår – klassen tid sættes ned fra 2 til 

1,5 lek. (2 lek. efterår – 1 lek. forår) - timetallet bliver henholdsvis 31,5/34,5, altså status quo 

med i gennemsnit 33 ugentlige lektioner. 

 

I øvrigt skal I vide: 

Vi har samtidig besluttet at sænke timetallet en smule for 5.-7. klasse. Dette er bevidst, da vi mener, at en 

lidt kortere skoledag vil komme trætte børn til gode. 

 

Der kommer en ekstra tysktime ind i 5. klasse, fordi det vurderes, at en enkelt ugentligt lektioner er for lidt. 

 

Fordybelsestimen i 6. og 7. klasse fjernes, fordi der ikke længere menes at være behov for denne, da 

lektiemængden over de senest år er blevet reduceret kraftigt. 

 

 

Vi ønsker jer alle et godt og solrigt forår! 

 

 

 

De bedste hilsner fra 

                      skolens bestyrelse og ledelse 


