
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kære elever og forældre, 

du er nu elev i fase 3. Fase 3 holder til i blok E og består af 7., 8., og 9. 

årgang. 

I fase 3 er der 12 lærere fast tilknyttet, i denne lille folder vil du kunne læse 

lidt om noget af alt det, som sker i og gælder for fase 3. 

 

Holbergskolens visioner: 

● Vi er fagligt kompetente, omsorgsfulde og nærværende voksne 

● Vi fokuserer på børnenes kompetencer og potentialer 

● Vi har en anerkendende tilgang i mødet med det enkelte barn og dets 

forældre 

● Vi sikrer en høj faglighed i et kreativt og innovativt udviklings- og 

læringsmiljø 

● Vi sikrer inklusion af børn med særlige behov – såvel sårbare børn 

som særligt ressourcestærke børn 

● Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret og sikrer forebyggelse og 

tidlig indsats 

 

Mentorordning 

I fase 3 har vi en mentorordning, det betyder, at der til hver klasse er 

tilknyttet to lærere, som står for den primære kontakt mellem dig og 

hjemmet, det er ligeledes mentorerne, der afholder samtaler med dig 

omkring, det sociale og det faglige.  

 

Læsebånd 

I fase 3 har vi hver morgen mellem kl. 8.00-8.20 et læsebånd for at 

forbedre elevernes læsefærdigheder. I læsebåndet vil der være undervisning 

i forskellige læsestrategier, og fokus vil således være den faglige læsning, 

som kan bruges i alle skolens fag.  

 

Valgfag 

I overbygningen har vi 3 timers valgfag om ugen for 7. og 8. årgang. Niende 

årgang afvikler deres valgfag på ZBC i Slagelse i to omlagte uger. Elever på 

7. og 8. årgang skal vælge mellem fire obligatoriske fag med prøve i 8. 

klasse. Elever på 8. årgang fortsætter på de fag, de var tildelt på 7. 

klassetrin. Fagene er: Musik, Billedkunst, Håndværk og design og 

madkundskab. 

 

  

Holdundervisning i dansk og matematik 

Der vil i løbet af året være flere forløb, hvor undervisningen i dansk og 

matematik vil foregå i hold på tværs af årgangen.  

 

Traditioner i fase 3. 

Vi har hvert år juleklippedag, juleafslutning, fastelavn m.v. 



Desuden er der et par gange i årets løb fællesarrangementer for fasen, hvor 

vi inviterer gæster udefra til at fortælle om et bestemt tema. 

Vi synes, det er vigtigt for at skabe sammenhold og en fællesskabsfølelse i 

fasen, at der er disse traditioner. 

 

 

 

 

Lejrskole og skolerejser. 

7. årgang er i starten af skoleåret på lejrskole, der er betalt og arrangeret af 

skolen. Lejrskolen er en del af undervisningen og dermed er der selvfølgelig 

deltagerpligt, og derudover er det en glimrende investering i det sociale 

fællesskab og et vigtig del at elevernes personlig udvikling.  

På 8. årgang starter eleverne med at spare sammen og tjene ved forskellige 

aktiviteter til en skolerejse, der typisk finder sted i uge 41 i niende klasse. 

De sidste par år har eleverne været i Barcelona, Firenze og andre 

spændende steder. Skolerejsen har til formål at lære eleverne at planlægge 

og arrangere en sådan rejse, men også at tjene og spare sammen. 

Derudover er det også en slags afslutningstur for eleverne. 

 

 

Emneuger 

Der er i år tre omlagte uger, hvor vi bryder skemaet op.  

I uge 39 deltager hele skolen i den landsdækkende Naturfagsfestivalsuge 

med overskriften: Min nye verden. Nærmere info følger. I uge 49 afvikler vi 

humanistisk uge, uge 4 den obligatoriske projektuge og endelig festivaluge i 

23. 

I uge 4/5 vil der i overbygningen være projektopgave for alle 3 årgange. For 

9. årgang er det en obligatorisk del af afgangsprøven, mens de andre 

årgange får mulighed for at afprøve arbejdsformen, således at de er klædt 

bedst muligt på i 9. klasse. For 8. og 9. årgang er forældrene inviteret til 

fremlæggelse af projektprodukterne. 

 



DM i fagene. 

I september og oktober deltager fasen i DM i fagene i både den individuelle 

og i holdkonkurrencen, hvor vi en hel dag i september dyster med løsning af 

opgaver og udfordringer. Der er her mulighed for at kvalificere sig, både 

individuelt og som hold, til først de regionale mesterskaber og de nationale 

mesterskaber. Vi deltager som regel i hovedfagene og såfremt eleverne 

ønsker andre fag, så er det bestemt også en mulighed. 

 

 

Elevråd 

Lige som på mellemtrinnet har vi et elevråd i overbygningen. Det er oftest 

fra vores afdeling, at elevrådsformanden vælges. Det vil være elever fra 

overbygningens elevråd, som deltager i Sorø kommunes fælles elevråd.  

Her har du mulighed for at få medindflydelse, hvis der er specielle emner, du 

ønsker til debat.  

Elevrådets formand og næstformand deltager også i 

Skolebestyrelsesmøderne. 

 

Ordensregler. 

For at blok E skal være et rart sted at være for alle, har vi naturligvis nogle 

ordensregler, som det er vigtigt, at du overholder. Vi må være inde i blokken 

og i skolegården lige ude foran blokken. Hvis man ønsker at spille fodbold på 

græs, skal man gå langs kontoret og ned på boldbanen, hvor man skal være 

på den anden side af klubhuset.  

 

 

Det er ikke tilladt at forlade skolens område i frikvartererne. 

 

Det er forbudt at ryge på skolens område og i skoletiden. 

 

 

 

Brug af mobiltelefoner og Chromebooks (CB). 

I fase 3 må du kun bruge mobiltelefon og Chromebooks i frikvartererne 

indendørs i blokken. I timerne må du udelukkende bruge mobiltelefon og 

CBs i forbindelse med undervisningen, når din lærer har givet dig tilladelse 

til at bruge dem. 

 

Omkring CBs gælder i øvrigt  

● CB skal altid med i skole og skal være opladet 

● CB er elevens personlige værktøj 

● CB må ikke tages ud af det udleverede cover 

● Der skal være plads på CB’en til det, der er skolerelevant -Det vil sige 

at alt privat må vige, hvis der er pladsmangel. 

 

Prøver 



På 9. årgang er der afgangsprøver. 

Flg. fag er obligatoriske prøvefag:  

Skriftlige prøver: dansk-skriftlig fremstilling, retstavning/læsning og 

matematik med og uden hjælpemidler. 

Mundtlige prøver: Dansk, engelsk, fælles naturfagsprøve. 

 

Derudover er flg. fag udtræksfag: 

Humanistiske fag: historie, samfundsfag, kristendom, tysk (mundtlige 

prøver) og skriftlig engelsk og tysk. 

Naturfag: Biologi, fysik og geografi (elektroniske prøver), idræt samt 

matematik (mundtligt). 

Du skal til prøve i et fag fra den humanistiske gruppe og et fag fra 

naturfagsgruppen. 

 

For at du kan få lov til at øve dig lidt, afholder vi i december terminsprøver i 

de skriftlige fag: dansk og matematik. 

 

På 8. årgang er der årsprøve i slutningen af skoleåret i dansk og matematik, 

begge skriftlige prøver, samt mundtlig dansk. 

 

Standpunktskarakterer/elevplaner 

I 8. og 9. klasse får man standpunktskarakterer 3 gange årligt. 

Vi benytter den nye karakterskala, der går fra -3 til 12. 

En gang årligt udarbejdes elevplaner, som tilgås elektronisk i vores 

læringsplatform Aula. 

 

Kommunikation/Information: 

Aula er den platform, hvor skole/forældre informerer og kommunikerer med 

hinanden på. På minuddannelse.dk vil der være mulighed for at følge med i 

elevernes årsplaner og forløbsplaner.  

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). 

I Fase Tre har vi tilknyttet Helle Poulsen som UU-Vejleder. Helle står for 

planlægning og gennemførelse af alle UU-Aktiviteter sammen med de øvrige 

medarbejdere i fasen, herunder erhvervspraktik, 

skole-/Virksomhedssamarbejde, Uddannelsesparathedsvurdering mv. Man 

kan kontakte Helle på Hepo@soroe.dk eller i Aula. 

 

Vi håber, at du vil føle dig godt tilpas i fase 3, og at du også selv vil være 

med til at gøre blok E til et rart og hyggeligt sted at være. 

 

Venlig hilsen  

Personalet i Fase Tre 

mailto:Hepo@soroe.dk

