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Folkeskolens formålsparagraf
• § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne 

kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og 
giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og 
historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til 
deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den 
enkelte elevs alsidige udvikling.

• Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for 
oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og 
fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og 
handle.

• Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, 
rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens 
virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.



Værdier

Vi har noget på hjerte!

Sammenhold & sammenhæng
Fællesskab & engagement

På Aulum-Hodsager Skole vil vi i dialog og gennem et 
tæt samarbejde professionelt, med forældre og med 
inddragelse af barnet og den unge motivere og 
understøtte tryghed, trivsel og faglig udvikling



0. årgang

- fungerer som et overgangsår, der 
bygger bro mellem dagtilbuddets 
legende aktiviteter og den fagdelte 
undervisning i 1. klasse

- har vægt på, at barnet skal opleve 
skolen som en tryg og stabil ramme 
for faglig, social læring og udvikling



Kompetenceområder:

Sprog 

(dansk, engelsk, tysk, 
historie, kristendom, 

samfundsfag)

Matematisk 
opmærksomhed 

(matematik)

Naturlige fænomener 
(natur/teknologi, 

geografi, biologi, F/K)

Kreative og musiske 
udtryksformer

(Musik, billedkunst, 
madkundskab, 

håndværk & design)

Krop og bevægelse 
(idræt)

Engagement og 
fællesskab



Obligatoriske 
emner:

Færdselslære

Uddannelse og job

Sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab

www.emu.dk

http://www.emu.dk/


Aulum-Hodsager Skole
Hele skolen 499 elever (okt. 2021)

Aulum 456 elever 0.- 9. årgang
Hodsager 43 elever 0.- 5. årgang

2021/22  Aulum (Hodsager)

0.kl. 35 (11) 6.kl. 50

1.kl. 41 (9) 7.kl. 54

2.kl. 44 (7) 8.kl. 63

3.kl. 40 (4) 9.kl. 37

4.kl. 43 (6)

5.kl. 48 (6)



Bhkl.ledere:

Ann Hovesen
Anja Nyby Hendriksen

Pædagoger fra 
Krudthuset 

Kommende lærere i 
1. klasse

SFO, Krudthuset

Åben alle dage 6.30 – 8.15
Mandag & tirsdag 14.15 – 17.00
Onsdag & torsdag 13.30 – 17.00
Fredag 13.30 – 15.00

Skoletid
Mandag 8.15 – 14.15
Tirsdag 8.15 – 14.15
Onsdag 8.15 – 13.30
Torsdag 8.15 – 13.30
Fredag 8.15 – 13.30

Dagens struktur
8.15 – 8.35 Morgenbånd
8.35 – 9.20 1. lektion
9.20 – 10.05 2. lektion
10.05 – 10.35 Frikvarter
10.35 – 11.20 3. lektion
11.20 – 12.05 4. lektion
12.05 – 12.15 Spisepause
12.15 – 12.45 Frikvarter
12.45 – 13.30 5. lektion
13.30 – 14.15 6. lektion

Aulum



Lærere og pædagoger

Pernille Thøgersen, bhkl.leder
Katja Rasmussen, lærer
Tina Dueholm, lærer
Margit Østermark, lærer
Lene Sandberg Jensen, lærer
Chanette pæd.medhjælper
Janni  morgenåbner

SFO, Fidusen

Åben alle dage 6.20 – 7.45
Mandag & tirsdag 13.45 – 16.45
Onsdag & torsdag 13.00 – 16.45
Fredag 13.00 – 15.00

Ferier i Krudthuset, Aulum

Skoletid
Mandag 7.45 – 13.45
Tirsdag 7.45 – 13.45
Onsdag 7.45 – 13.00
Torsdag 7.45 – 13.00
Fredag 7.45 – 13.00

Hodsager

Dagens struktur
7.45 – 8.05 Morgenbånd
8.05 – 8.50 1. lektion
8.50 – 9.35    2. lektion
9.35 - 10.05 Frikvarter
10.05 – 10.50 3. lektion
10.50 – 11.35 4. lektion
11.35 -11.45  Spisepause
11.45 – 12.15 Frikvarter
12.15 – 13.00 5. lektion
13.00 – 14.15 6. lektion



Skoleparathed….

Være nysgerrig

Tåle og tackle forandringer

Sætte sig i andres sted

Påbegynde og fuldende aktiviteter – være 
vedholdende

Være rimelig selvhjulpen



Kunne lytte og modtage fælles beskeder

Have en vis fornemmelse for normer i en gruppe

Turde være på og lade andre være på

Kunne udsætte egne behov

Har forståelse af, at det er de voksne, der sætter rammerne for børnenes 
medbestemmelse





Det skal du skal vide, når dit barn starter i 
skole:

Skolen har 
ændret sig

Hverdagen får 
struktur

Du er en del af 
ligningen

Læringen 
stimuleres 

også hjemme

Første år 
handler om at 

blive skolebarn

Mor og far får 
også nye 

kammerater



Frem til skolestart

Indskrivning (november)
Før-skole-børnene samles 

og vil komme på skolen

Forældremøde for 
kommende 0.kl. forældre 
både i Hodsager og Aulum 

(marts 22)

0.kl.lærerne møder før-
skole-børnene 

Samarbejde og møder om 
overgangen - evt. 
overlevering med 

deltagelse af forældre og 
PPR (maj 22)

Før-skole-børnene starter 
i SFO (Krudthuset og 
Fidusen) 1. juni 22

Klassedannelse (juni 22)
Festlig indskrivning for 

børn og forældre (juni 22)



Pyt med det….. ☺



Datoer til kalenderen:

22. marts 2022 Forældremøde Aulum 17-18.30
22. juni 2022 ”Festlig indskrivning” + børn Aulum 17-18.30 

28. april Forældremøde med børn Hodsager 17-18.30

Der kommer invitationer til alle arrangementer



TAK FOR I DAG
Har I tid og lyst, er det muligt at få en rundvisning på skolen ☺


