
        

 

 

 

 
PRINCIP FOR UNDERVISNINGENS ORGANISERING 
 

Susåskolen er organiseret på 3 afdelinger. 
 

På afdeling Glumsø er der 4 trin:  

 SFO og SFO2: Personalet består hovedsageligt af pædagoger.  

 Indskoling: 0. – 3. klasse. Personalet består af lærere og pædagoger.  

 Mellemtrin: 4. – 6. årgang. Personalet består af lærere og pædagoger.  

 Udskoling: 7. – 9. årgang. Personalet består af lærere.  
 

På afdeling Herlufmagle er der 3 trin:  

 SFO og SFO2: Personalet består hovedsageligt af pædagoger.  

 Indskoling: 0. – 3. klasse. Personalet består af lærere og pædagoger.  

 Mellemtrin: 4. – 6. årgang. Personalet består af lærere og pædagoger.  
 

På afdeling Holsted er der 4 trin:  

 SFO og SFO2: Personalet består hovedsageligt af pædagoger. 

 Indskoling: 0. – 3. klasse. Personalet består af lærere og pædagoger.  

 Mellemtrin: 4. – 6. årgang. Personalet består af lærere og pædagoger.  

 Udskoling: 7. – 9. årgang. Personalet består af lærere.  
 

Lærere og pædagoger er organiseret i trin og årgangsteam.  
 

Førskolen:  
I perioden april, maj, juni og juli har Susåskolen en førskole for de kommende 0. klasses elever. Personalet i 
førskolen består hovedsagligt af pædagoger. 
Førskolen skal styrke kendskabet til barnet inden klassedannelse og øge barnets selvstændighed.  
Det pædagogiske indhold i førskolen sker inden for rammerne af mål og indholdsbeskrivelserne og har til 
hensigt at styrke barnets skoleparathed og oplevelse af fællesskab via relationsarbejde med vægt på barnets 
udvikling.  
 

Struktur for undervisningen:  
Hver uge er struktureret som en vekselvirkning mellem basistimer, fordybelse og lektiehjælp.  

 Basistimer består typisk af fag-faglige timer som dansk, matematik, idræt samt sprogtimer. Her 
arbejdes med mål og faglige problemstillinger indenfor det enkelte fag.  

 Formålet med fordybelse er, at det skal tilgodese opgaver med et fagrelateret indhold, tværfagligt 
indhold og opgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed og sociale kompetencer.  
Det betyder:  

o At fordybelse skal give eleverne tid til at afprøve, træne og repetere de færdigheder og 
kompetencer, de tilegner sig i undervisningen, samt bidrage til at løfte/udfordre både de 
fagligt svage elever og de fagligt stærkt funderede elever.  

o At fordybelse skal være med til at sikre en styrkelse af talenterne inden for flere områder, 
samt give en kvalificeret ”støtte” undervisning i specielt dansk og matematik. I ”støtte-
undervisningen” er fokus på den tidlige indsats.  

o At der hovedsageligt samarbejdes på tværs af hele årgangen, med mulighed for tværfaglig og 
helhedsorienteret undervisning med vægt på refleksion, kreativitet, innovation, samarbejde og 
projektorienteret. Der arbejdes ligeledes på tværs af årgangene i begrænsede perioder. 

 
Vedtaget i skolebestyrelsen den 22.08.2016 


