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Skærbæk Realskole er en fri grundskole med ca. 275 elever fra 0. – 10. klasse.  

 

Undervisning og omsorg for det enkelte barn og for klassens sociale liv går hånd i hånd i alle 

skolens aktiviteter. Populært kan man sige, at omsorgen går ud på at lære eleverne nogle gode 

måder at mødes på, og at det, vi mødes om, er undervisningen i skolens fag. 

 

Undervisning  

Skærbæk Realskole er en fri grundskole. Vi har valgt at bruge de indholds- og målbeskrivelser for 

undervisningen, der er udarbejdet for Folkeskolen. Det betyder, at vi følger Folkeskolens 

fagbeskrivelser og mål herunder også bestemmelserne om Folkeskolens afgangsprøver og 

bestemmelserne om undervisning i demokrati mv. Som afslutning i 9. klasse skal eleverne til FP9, 

både de bundne og udtræksfagene. I 10. klasse anbefaler skolen, at eleverne afslutter med alle 10. 

klasses prøver i FP10.  

Derudover har vi på mange områder udvidet og præciseret undervisningstilbuddene for eleverne.  

 

Antal lektioner om ugen  

Skærbæk Realskole giver alle elever et undervisningstilbud på minimum 30 lektioner om ugen. (4. 

– 9. klasse har over 30 lektioner).  

I indskolingen er værkstedstimer en del af dette tilbud.  

Værkstedstimerne i indskolingen ligger i år fra kl. 11.50 og frem til kl. 13.50, således så de klasser, 

der ikke har undervisning i et skolefag eller leg og bevægelse har værkstedstimer. 

Værkstedstimernes indhold er primært kreative aktiviteter samt leg, da den konstruktive leg er en 

god måde at lære på, både fagligt og i forhold til at omgås andre mennesker på en god måde. 

 

Tidlig læseindlæring  

Vi arbejder på hele tiden at udvikle vores læse- og skriveindlæring. Derfor bruger vi både tid og 

økonomiske ressourcer på lærernes efteruddannelse indenfor dette område.  

I vores planlægning indlægger vi flere gange om året intensive læsekurser for eleverne fra 

børnehaveklassen til 6. klassetrin.  

På samme måde indlægger vi også ofte intensive kurser i matematik og i engelsk.  
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Motorik, idræt og bevægelse  

Vores gymnastiksal er indrettet til de yngste elever og udbygget med redskaber til 

motorikundervisning. Vi tror på, at motorisk træning og udvikling har stor betydning for elevernes 

indlæring også i andre fag. Derfor spiller idræt og motorik en vigtig rolle igennem hele 

skoleforløbet på Skærbæk Realskole. Ligesom vi tilbyder ekstra motorisk træning til elever, der har 

behov for det.  

Fra 4. klasse og opefter har eleverne idræt i Skærbæk Fritidscenter. Som led i idrætsundervisningen 

er 8. klasse på skitur til Norge og 10. klasse på skitur til Østrig. Vi giver svømmeundervisning i 0. 

klasse og igen i 4. og 5. klasse. Vi afholder desuden 4 idrætsdage om året, og deltager med hold i 

skoleskydning.  

Endvidere har skolens SFO fra skoleåret 2014/2015 etableret et samarbejde med lokale 

idrætsforeninger, som i løbet af efteråret introducerer SFO-børnene for forskellige sportsgrene. 

Desuden ”leger skolen med Legepatruljen", hvor ældre elever uddannes til at sætte aktiviteter i gang 

for og med de yngre elever i frikvartererne.  

Siden skoleåret 2014/2015 har lærerne også gjort sig forskellige erfaringer med mere bevægelse i 

undervisningen i alle fag på alle klassetrin.  

 

 

 

Tidlig sprogstart og udvidet sprogundervisning  

Skærbæk Realskole har i mange år haft tidlig sprogstart, og vi har rigtig gode erfaringer med det. 

Der undervises således i:  

Engelsk på alle klassetrin fra 0. klasse til 10 klasse.  

Tysk fra 0. klasse og denne er obligatorisk til og med 7. klasse  

Spansk tilbydes på valghold i 7. og 8. og i 10. klasse. 

 

 

Den internationale dimension  

På Skærbæk Realskole har man siden skolens start i 1919 altid haft for øje, hvad eleverne får brug 

for i fremtidens samfund. For vores nuværende elever forventer vi et fritidsliv og et arbejdsliv i en 

større international sammenhæng. Der bliver brug for viden om egne kulturelle rødder og for indsigt 

i de forskellige kulturelle baggrunde, der eksisterer i andre lande. Der bliver brug for at kunne søge 

og sortere viden, og der bliver brug for at kunne kommunikere med mennesker i andre dele af 
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verden. Det kræver vurderingsevne, sproglige færdigheder og færdigheder i at kunne udtrykke sig 

på mangfoldige måder.  

Derfor satser vi på Skærbæk Realskole meget på at udvikle den internationale dimension i 

undervisningen. Et led i denne er den tidlige sprogstart, som er beskrevet ovenfor. Et andet led i den 

internationale dimension er kontakter til skoler i andre lande, og at vi rejser meget til udlandet med 

de større elever, ligesom vi modtager besøg fra udlandet på skolen.  

 

 

Hytteture, lejrskoler og skolerejser 

Alle klasser tager på hytteture eller lejrskoler.  

På de yngste klassetrin er det en enkelt eller to overnatninger f.eks. i den lokale spejderhytte.  

På de lidt ældre klassetrin tager vi f.eks. til Århus, Odense, København eller Bornholm.                 

Fra 7. klasse tager vi til udlandet.  

7. klasse har udveksling med en skole i Bayern  

8. klasse tager på skitur til Norge  

9. klasse er på kulturrejse til Berlin  

10. klasse er på introtur i Tyskland, på sprogskole i England, på skitur til Østrig, på kulturrejse til 

Polen og til Spanien.  

Turene har et fagligt indhold, men er også vigtige for det sociale liv i klassen.  

 

 

Fællessamling og morgensamling  

Hver morgen begynder 0. – 6. klasse dagen med morgensamling. Hen over skoleåret har 

morgensamlingen forskelligt indhold. Det kan f.eks. være morgenmotion, læsebånd, morgensang, 

”sprogbad” og meget andet.  

 

Leg og bevægelse 

Fra skoleåret 2016/17 har vi indført leg og bevægelse fra kl. 13.20 – kl. 13.50 for hele indskolingen. 

Eftermiddagens leg og bevægelse har ofte ligesom morgensamlingen forskelligt indhold. Det 

værende aktiviteter sat i gang af de voksne eller almindelig leg ud fra en bedømmelse af, hvad 

eleverne har overskud til efter den almindelige undervisning. 

Både morgensamling samt leg og bevægelse er i høj grad et element i skolens sociale liv. 

 

SFO  

Skolens morgen-SFO har åbent alle skoledage fra kl. 6.15-7.55. SFO´en lukker om eftermiddagen 

de 4 første dage i ugen kl. 16.30 og fredag til kl. 16.00.  
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SFO´en er modulopbygget. Der er morgenmodul fra kl. 6. 15 til 7. 55 hvor skolen begynder. I 

morgenmodulet er der mulighed for fælles morgenmad. Der er to eftermiddags moduler. 1. modul 

fra kl. 13.50 – 15.00. 2. modul fra kl. 15.00 – 16.30. Man behøver ikke at tilmelde sit barn SFO alle 

ugens dage. Der er mulighed for at bruge SFO´en fleksibelt. Dvs. at man kan vælge at tilmelde sit 

barn til SFO en enkelt eller to dage om ugen. Betalingen tilpasses naturligvis derefter.  

 

 

 

 

Mere information  

Mere information om skolen findes på skolens hjemmeside: www.skaerbaek-realskole.dk. Man er 

også altid velkommen til at kontakte skolen pr. telefon eller komme på besøg. I kan også møde os 

på Facebook: www.facebook.com/skaerbaek.realskole  
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