
   

 

 

Aalestrup Realskole | Borgergade 32 | 9620 Aalestrup | Tlf.: 96 97 04 00 | Mail: kontor@aalestrup-real.dk 

- et godt sted at være, et godt sted at lære 
Aalestrup Realskole 

”Vi ønsker, at den enkelte elev mødes med  

  åbenhed og positive forventninger, møder  

  udfordringer og krav i undervisningen og  

  får gode muligheder for at udvikle sig  

  fagligt og menneskeligt” 

Uddrag af skolens formål 

 Forventninger 

 Værdigrundlag 

 Undervisningspolitik 

 Praktiske oplysninger  

 Skole - hjemsamarbejde 

 Linjeintro 

Information for 7. årgang 
2015-16 



 2 

 

Informationer 

Aalestrup Realskole 

Borgergade 32 

9620  Aalestrup 

 

Kontortid 

Hverdage fra kl. 07.15 

Telefon: 96 97 04 00  

Mail: kontor@aalestrup-real.dk  

Hjemmeside: www.aalestrup-real.dk 

Skolen ser gerne, at forældrene kontakter  

skolen om morgenen i tilfælde af elevfravær. 

Sekretær 

Jonna Bisgaard 

Telefon: 96 97 04 00  

Mail: kontor@aalestrup-real.dk  

Træffes dagligt mellem 08.00 – 12.00. 

Skoleleder 

Steen Thomsen 

Mail: ST@aalestrup-real.dk 

Arbejde direkte tlf. 96 97 04 07 

Mobil tlf. 28 59 24 39 

Viceskoleleder 
Inger Vestergaard 

Mail: IV@aalestrup-real.dk 

Arbejde direkte tlf. 96 97 04 01 

Mobil tlf. 20 33 60 90 

Serviceleder 

Anders Liltorp 

Mail: AL@aalestrup-real.dk 

Mobil tlf.: 24 44 00 81 

Uddannelsevejleder 
Per Esbensen 

UU Vesthimmerland 

Mobil tlf. 29 68 80 69 

pre@vesthimmerland.dk 

 

 

Om denne folder 

Med denne folder ønsker vi at give en 

orientering omkring Aalestrup Realskole. 

Orienteringen er givet i punktform,  

men vi uddyber gerne denne orientering  

ved en samtale på skolen med interes-

serede forældre og elever. 

Ringetider 

 1. lektion: 07.30 - 08.15  

 2. lektion: 08.15 - 09.00 

 Pause:     09.00 - 09.20   

 3. lektion: 09.20 - 10.05 

 4. lektion: 10.10 - 10.55 

 5. lektion: 11.00 - 11.45 

 Pause: 11.45 - 12.10   

 6. lektion: 12.10 - 12.55  

 7. lektion: 13.00 - 13.45 

 8. lektion 13.45 - 14.30 

(Planen er afhængig af bustider, og der 

kan derfor forekomme ændringer.) 

 

Buskørsel: 

Der udstedes buskort til de elever, der 

opfylder de kommunale afstandsbe-

stemmelser: 

7., 8. og 9. klasse mere end 7,0 km 

Henvendelser om skolebuskørsel rettes 

til sekretær Jonna Bisgaard  

Mail: kontor@aalestrup-real.dk eller  

på telefon: 96 97 04 00 

 

Yderligere oplysninger:   

www.aalestrup-real.dk 
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En overbygningsskole 

 Målrettet for 12 - 16 årige elever 

 Miljøskifte (ny skole) for alle elever 

 Ny klassesammensætning for alle elever 

 

En stor og lille skole på samme tid 

 En mindre skole med ca. 150 elever  

 En mindre skole med ca. 15 lærere 

 En skolestørrelse som betyder,  
at “alle kender alle” 

 En stor skole med ca. 50 elever på en årgang, 
hvilket giver gode muligheder for forskellige  
holddelinger og  flere forskellige valgfag. 

 

Undervisningsformer 

 Klasseundervisning 

 Gruppearbejde 

 Individuelt arbejde 

 Emne- og projektorienteret undervisning 

 Tværfaglig undervisning bl.a. i projektperioder 

 Undervisning ved gæstelærere 

 “Ud af huset”- arrangementer 

 

Specialundervisning 

I samarbejde med Vesthimmerlands pædagogisk-
psykologisk rådgivning (PPR) tilbyder skolen special-
undervisning til de elever, som er visiteret af PPR. 

Ud over specialundervisning kan der tilbydes støtte- 
undervisning til de elever, der eventuelt i en kortere 
periode har behov for det. 

Det sociale liv i klassen 

Det er et princip, at undervisningen organiseres  
således, at klassen er den grundlæggende enhed,  
der undervises samlet i størstedelen af undervis-
ningstiden. 

I første semester lægger vi vægt på det sociale 
sammenhold i klassen, og derfor har klasselæreren  
så mange timer som muligt i klassen.  

 

 

Større opgaver 

I løbet af 7.,8. og 9. årgang udfører eleverne  
flere større skriftlige opgaver. Opgaverne kan både 
indbefatte et skriftligt arbejde og en mundtlig frem-
læggelse.             . 
 

 

Specielle arrangementer 

 Ét forældremøde pr. årgang 

 To elev/forældre/lærer-samtaler pr. årgang 

 Terminsprøver og årsprøver i 8. og 9. årgang 

 Ekskursioner 

 Hyttetur i 7. klasse - rystesammentur  

 Lejrskole i 9. klasse 

 Deltagelse i idrætsstævner 

 Fællesarrangementer 

 Skole- og elevfester 

 

Generelle oplysninger 
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Om elevrådet 

 Elevrådet består af en repræsentant  

fra hver klasse 

 Der udpeges en lærer, som deltager 

i elevrådets arbejde 

 Elevrådet vælger to repræsentanter,  

som deltager i lærerrådsmøderne 

 Elevrådet vælger to repræsentanter,  

som deltager i bestyrelsesmøderne 

 Elevrådet er medarrangør af den  

årlige skolefest 

 Elevrådet kan afholde forskellige  

arrangementer f. eks. teater,  

foredrag og elevfester 

 

 

Skolepenge 

Bestyrelsen fastsætter årligt skolepengebeløbet for 

elever bosat uden for Vesthimmerlands Kommune. 

Henvend dig venligst til skolen for at høre nærmere. 

 

Kantinen 

Vi har en velfungerende kantine, hvor eleverne kan 

købe mad til rimelige priser. 

Vores kok bager selv brødet. 

Kantinens prisoversigt kan ses på skolens hjemme-

side.

Lokaler 

Naturfagscenteret: 

I 2005 fik Aalestrup Realskole sit nye naturfagscen-

ter. I naturfagscenteret er der skabt unikke rammer 

for innovativ og fleksibel undervisning.  

Naturfagscentret er indrettet med 3 lyse og rummeli-

ge faglokaler: Fysik/kemi, Geografi og Biologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassefløj: 

I 2010 tog vi en ny klassefløj i brug. Østfløjen inde-

holder 7 lyse og indbydende klasselokaler med acti-

ve board samt rummelige opholdsarealer, som flittigt 

bruges i såvel undervisning som frikvarterer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeldingsskema 
Kan fås ved henvendelse til kontoret eller  

hentes på skolens hjemmeside. 

www.aalestrup-real.dk  

Generelle oplysninger 
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7. årgang  

Almene fag Lektioner 
Dansk  7 

Engelsk  3 

Tysk   4 

Historie  2 

Matematik 5 

Idræt  2 

Geografi  1 

Biologi  2 

Fysik/kemi 2 

Klassebånd 4 

Linje-intro  4 

Samling   1 

Fordybelse 3 

 

I alt   40 

 

 

Linje-intro:  

Det er muligt for eleverne at få 

kendskab til 4 forskellige linjer - 

2 hvert semester. 

 

 

 

 

 

Lektionsoversigt 

HUSK..  

..at du med din væremåde er med til at skabe 

en god skolegang for dig selv og dine skole-

kammerater på  Aalestrup Realskole! 



 6 

 

Træ og metal  

Vil du gerne: 

 lære en masse nye arbejdsteknikker inden for træ og 

metal? 

 lave flotte produkter med dit helt eget design? 

 udvikle dig til at blive mere kreativ? 

Så er træ og metal lige faget.  

Her får du mulighed for at inspirere dig fra ting i hverdagen 

til at designe dine helt egne ting. 

Ud over dette får du rig mulighed for at eksperimentere med 

træ og metal, teknikker, værktøj og mange spændende pro-

dukter.  

 

 

 

 

 

 

 

Kunst – Art 

 

Linjefaget Kunst - Art er ikke kun at male billeder. Vi skal 

også arbejde med andre udtryksformer som fx ler, foto, col-

lager, grafitti og en masse andre ting. Vi skal bruge vores 

fantasi, arbejde med vores hænder og lære en masse nye 

ting inden for den kreative verden. Der er ingen grænser 

for,hvad vi kan finde på. Så hvis du vil lave en masse spæn-

dende ting, så skal du vælge linjefaget Kunst– Art.  

 

Madlavning 

Kan du lide at bage og lave mad, eller kunne du tænke dig 

at lære det? 

Kunne det være sjovt at lave sin egen pasta eller pynte den 

flotteste kage? 

Lyder dette interessant, så er madlavning måske noget for 

dig?  

I madlavning vil du lave mange forskellige slags mad, der 

arbejdes bl.a. med sund mad, supper, tærter, udenlandsk 

mad, bagværk og desserter.  

Der vil også være teori, hvor vi snakker om sund mad og 

ernæring. Måske inviterer vi gæster til at lave mad sammen 

med os, eller vi laver konkurrencer i at lave f.eks. den bed-

ste pizza eller cup-cake. 

 

 

 

 

 

 

 Idræt 

Er du træt af at sidde stille, og kan du ikke få nok af idræt, 

så er tilbuddet her: 

-Du får to ekstra timer i idræt sammen med dine kammera-

ter 

-Du får pulsen op  

-Du lærer noget om dine muskler 

-Du lærer forskellige former for teknik og taktik 

-Du lærer at tage ansvar 

-Du lærer at tilrettelægge en træning 

-Du er selv med til at bestemme, hvad vi skal beskæftige os 

med 

-Får prøvet dine grænser af 

Der er mange muligheder, som 

f.eks: 

-Atletik 

-Forskellige boldspil 

-Cykelcross 

-Redskabsbaner 

-Udendørs forhindringsbane 

-Styrketræning 

-Langdistanceløb 

 

Linje-intro 7. årgang 
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Tekstilværksted 

Mobilholdere 
Halstørklæder 
Pandebånd 
Puder 
Luffer 
Tasker 
Sutsko 
Masker 

Kunne du tænke dig at lave nogle af disse  og andre små-
projekter, så er tekstilværkstedet noget for dig. 

Du vil kunne lære at sy, strikke, filte og lave forskellige deko-
rationer alt efter, hvilke projekter vi sætter i gang. 

Vi tager udgangspunkt i, hvad der er trenden lige nu, og du 
vil få mulighed for at lave forskellige små og større ting til dig 
selv og dit værelse. 

 

.   

 

 

 

 

 

Den digitale verden   

Er medieprogrammer, apps, facebook og computer dig, så 

skal du da på ” Den digitale verden”! 

I  ”Den digitale verden” laver vi bl.a. reklamefilm sammen i 

en gruppe. Vi beskæftiger os med sociale medier såsom fa-

cebook og de problemer, som det kan medføre. 

Vi vil også arbejde med Photoshop og billedredigering, som 

kan være en stor hjælp i projekter, samt blive klogere på 

hvad piratkopiering er og at handle på nettet. 

Er du mere hardwarefreak, så skynd dig, for det arbejder vi 

også med. Vi ser på, hvordan en computer fungerer og hvil-

ken hardware, den består af. Du får også lov til at samle en 

computer, og så ser vi også på hvilken hardware, som pas-

ser sammen. 

”DHCP, IP, CPU, GPU og fjernstyring – ahvaaa!!!” Siger du 

det samme, så er ” Den digitale verden”  simpelthen faget, 

hvis du har mod på at blive lidt klogere på det der computer. 

 

Friluftsliv    

I friluftsliv skal vi være  meget udendørs.  
Vi skal lave forskellige slags mad over bål:  

Det kan være at stege på spyd, bage i ovn og ryge i selvbyg-
get rygeovn eller blot koge i gryder. 

Desuden skal vi:  

- ud at gå og cykle 

- på O-løb efter kort, kompas og måske GPS 

- bygge stenkastere 

- fiske: helst flere forskellige steder 

- og måske noget helt andet som vi finder på 

Nogle af aktiviteterne kan ikke laves på to lektioner.  

Derfor vil vi nogle uger fortsætte et par timer ekstra for til 
gengæld at holde fri en anden uge. 

Eleverne vil have indflydelse på den endelige aktivitetsplan. 

 

 

 

 

 

Musik 

Er du glad for at synge ? 

Vil du være med til at spille fed musik ? 

Har du lyst til at indgå i en helhed som et band ? 

Du får selv indflydelse på hvilke genrer og numre, vi  

skal spille. 

Det er en fordel, at du kan spille lidt, men det er ikke et krav. 

Vi slutter med at spille en ”mini” - koncert for skolen. 

 

 

  

 

 

Linje-intro 7. årgang 
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Skolens formål og holdning 

Formålet med undervisningen på Aalestrup Realskole 

Vi ønsker, at den enkelte elev mødes med åbenhed og positive forventninger, møder  

udfordringer og krav i undervisningen, får gode muligheder for at udvikle sig fagligt og  

menneskeligt og får tilfredsstillet sit behov for at “mestre” noget.  

Ud fra disse overordnede mål ønsker skolen at bibringe eleverne gode: 

kundskaber 

færdigheder 

arbejdsmetoder 

udtryksformer 

samt at de får mulighed for oplevelser og fordybelse, så de opnår tillid til egne muligheder  

og baggrund for at tage selvstændig stilling. Med dette formål mener vi at kunne tilgodese  

eleverne i deres personlige udvikling og i deres senere uddannelses- og erhvervsforløb. 

 

Aalestrup Realskoles holdning til undervisningen 

Skolen lægger vægt på at give en kvalificeret faglig undervisning, så eleverne har: 

en god ballast i deres senere uddannelses- og erhvervsforløb 

et godt fundament for den tværfaglige undervisning og forståelse 

Skolen lægger vægt på, at der undervises i et trygt og inspirerende miljø, hvor den  

moderne teknologi i videst muligt omfang inddrages. Skolen lægger vægt på, at der  

stilles krav til eleverne, hvorfor der også må forventes hjemmearbejde. 

Skolen forventer, at eleverne deltager aktivt i undervisningen.  

Det forventes, at elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op  

til formålet med undervisningen. 

 

Aalestrup Realskoles forventninger til elever og forældre 

Som ansatte ved Aalestrup Realskole er vi ansvarlige for, at den enkelte elev får det  

optimale ud af sin skolegang. Derfor lægger vi megen energi i at undervise og udvikle  

hver enkelt elev ud fra dennes forudsætninger og i samspil med andre elever.  

Denne proces forudsætter også et godt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem. 

Med følgende tekst vil vi gerne synliggøre og præcisere, hvilke forventninger vi som  

ansatte har til såvel eleverne som deres forældre.  
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Aalestrup Realskole forventer: 
 

at eleverne møder velforberedte hver dag 

at skolen og skolearbejdet prioriteres højere end fritidsaktiviteter og erhvervsarbejde 

Aalestrup Realskole lægger vægt på: 

At eleven er udhvilet og veloplagt 

At eleven møder til tiden 

At evt. fravær meddeles kontoret 

At tasken er pakket med de nødvendige bøger og redskaber 

At eleven deltager konstruktivt og aktivt i undervisningen 

At det også er forældrenes ansvar, at hjemmearbejdet bliver udført 

 

Aalestrup Realskole forventer, at eleverne udviser fornuftig 

adfærd 

Det betyder:  

at eleverne overholder skolens ordensreglement 

at eleverne taler pænt og høfligt til og om hinanden - også til de voksne 

at eleverne drager omsorg for hinanden 

at de i fællesskab tager ansvar for andre og for skolens inventar 

 

Aalestrup Realskoles forventninger til skole-hjemsamarbejdet 

At I som forældre dagligt viser interesse for jeres barn / børns skolegang. 

At I deltager i et løbende samarbejde med skolen. 

At I så vidt muligt deltager i skolens arrangementer for på den måde at støtte og hjælpe jeres 

barn / børn. 

At I som forældre orienterer skolen om forhold, som kan have betydning for jeres barns/

børns trivsel og indlæring.  

At I som forældre konstruktivt og aktivt medvirker til at løse eventuelle konflikter, som jeres  

barn / børn er involveret i. 

At I som forældre lytter til såvel jeres barn / børn som til skolens udlægning i tilfælde af kon-

flikter, da en sag kan og skal ses fra flere sider. 

Aalestrup Realskole forventer: 

- at I som forældre har en positiv, konstruktiv og loyal holdning til skolen 

- at I som forældre frit og åbent kommer med jeres holdninger og synspunkter til jeres barns/

børns skolegang. 

DIALOG: 

En god og tidlig dialog mellem elev, forældre og skolens lærere kan være med til at løse kon-

flikter, inden de bliver til en besværlig sag, og derved fortsat at sikre en god skolegang. 
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Skolens værdigrundlag 

Aalestrup Realskoles værdigrundlag 

Aalestrup Realskole er en over 110 år gammel privatskole, hvis daglige virke bygger på:  

Tillid: 

 I samarbejdet mellem skole og hjem tydeliggør vi vore gensidige, positive forventninger  

 I samspillet mellem lærer og elev møder vi hinanden med positive forventninger  

 Vi møder eleverne med tillid inden for faste rammer  

 

Respekt: 

 Alle parter omkring skolen lever op til værdigrundlaget  

 Alle taler pænt til og om hinanden  

 Vi har respekt for hinandens forskelligheder 

 
Ansvarlighed: 
 

 Vi engagerer os i skolens arbejde  

 Vi er bevidste om vort fælles ansvar, elev/forældre/skole  

 Eleverne er undervisningsparate, når de møder til undervisningen  

 

Nærvær: 

 Vi er opmærksomme på elevens trivsel og reagerer på evt. signaler  

 Vi arbejder med synlighed, så dialogen bærer samarbejdet  

 Alle parter viser interesse for arbejdet i skolen  

 
Faglighed: 
 

 Vi er fagligt kompetente i alle fag 

 Vi bringer eleverne så langt som muligt i forhold til deres forudsætninger 

 Vi udvikler hele tiden vor faglighed  

 

Åbenhed: 

 Vi er i dialog – giver og modtager feedback 

 Vi er åbne over for nye initiativer 

 Vi er villige til at diskutere  
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Billeder fra tidligere år 
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Vi ses på Realskolen 
- Et godt sted at være, et godt sted at lære 


