7. - 9. klasse

Et stærkt grundlag
for videre uddannelse

Når du begynder i 7. klasse
På 7. årgang laver vi tre helt nye klasser,
der starter med at tage på en “rystesammen-tur”, hvor alle får mulighed
for at lære hinanden at kende.

Klostermarksskolen er kendt som en ”boglig”
skole med høj faglighed – en skole, der stiller
krav og udfordringer til eleverne og giver et
stærkt grundlag for gymnasiet eller anden
ungdomsuddannelse.

skolekultur og dygtige lærere giver dig gode
arbejdsvaner, ro i timerne til fordybelse og
en tydelig struktur på din skolehverdag.
Et højt fagligt niveau baseret på fællesskab
og trivsel.

Klostermarksskolen er også en særdeles
levende skole med menneskeligt nærvær i et
trygt og kompetent læringsmiljø. Trivsel og
gode relationer er grundlaget for vores succes med at give eleverne et stort fagligt løft.

Vi har store ambitioner på vores elevers vegne
med bl.a. tilbud til særligt dygtige elever fra
7.-9. årgang. Vi har også støtteundervisning
og anden hjælp for elever, der har vanskeligheder af forskellig art. Vi er således en skole
med højt til loftet og med plads til forskellighed, men som udgangspunkt er det hos os
”sejt” at engagere sig og at ville noget med
sin læring – uanset niveau.

Vi har som klart mål, at alle elever udvikler
sig både fagligt, personligt og socialt.
Som elev i 7.-9. klasse vil du opleve, at vores

Vi har rigtigt gode erfaringer med at skabe
velfungerende klasser, hvor alle føler sig
godt tilpas - med et forpligtende fællesskab og en god arbejdsmoral.

Se mere på klostermarksskolen.dk

7. - 9. klasse

Faglighed, fællesskab
og personlig udvikling
Værdigrundlag og skolekultur

Tradition for høj faglighed

Klostermarksskolens værdigrundlag er
båret af tre sammenhængende søjler:
FAGLIGHED, FÆLLESSKAB og
PERSONLIG UDVIKLING.

Vores forventninger til faglig- og personlig
udvikling ligger i forlængelse af skolens
historie og tradition som forberedende til
gymnasium/ungdomsuddannelse.

Læringskultur og sammenhæng

Hele mennesker

Skolens gode læringskultur og kompetente
lærere sikrer, at alle 3 ”søjler” udfolder
sig bedst muligt. Et fast lærerteam følger
klasserne fra 7. - 9. klasse, og det er med til
at skabe tryghed, sammenhæng og kontinuitet i elevernes hverdag.

Samtidig lægger vi vægt på, at eleverne udvikler sig til hele mennesker: Selvstændige,
harmoniske, ansvarlige og med fantasi og
kreativitet. Så er de klar til livet og til at indgå i et demokratisk fællesskab og et internationalt orienteret samfund.

Kort fra tanke til handling

Høje krav i hverdagen

Lærerne har daglig koordination, der giver
mulighed for at skabe spændende tværfaglige projekter og koordinere i forhold til
lektier - og naturligvis med fokus på at skabe
trivsel og stærke relationer. Der er kort fra
tanke til handling - både hvad angår den
faglige udvikling og evt. trivselsmæssige
udfordringer.

Ligesom vi har forventninger til vores elever,
stiller vi også høje krav til os selv om at
være et moderne og effektivt læringsmiljø.
Lærernes kvalifikationer og kompetencer
- både fagligt, didaktisk og digitalt - understøttes bl.a. via løbende efteruddannelser i
både ind- og udland.

Se mere på klostermarksskolen.dk

7. - 9. klasse

Projekter, rejser,
innovative læringsmiljøer
Spændende og kreativ undervisning

Øvrige tiltag, arrangementer og rejser

Med afsæt i vores høje faglighed har vi fokus
på at skabe læringsmiljøer, hvor kreativitet,
nysgerrighed og nytænkning spiller sammen.

Som et lille udpluk kan nævnes:

Dette udfolder sig i en alsidig undervisning,
hvor eleverne lærer at tænke selvstændigt
og at kombinere fælles viden, erfaringer,
færdigheder og fantasi. Når læring sker med
afsæt i nysgerrighed og evnen til at undres,
så lærer man på en helt anden måde noget
nyt og anderledes - også om sig selv.

Talentprogram for særligt dygtige elever
bl.a. i samarbejde med Aalborg Katedralskole og Talentcamp.dk
Deltagelse i demokratidagen
Konfirmationsforberedelse i Budolfi Kirke
Besøg af gæstelærere og forfattere
Skolekoncerter
Deltagelse i “Aalborgs Sejeste 8. klasse”
“DM i Skills”

Vi bruger byens mange muligheder

Årlig skolefest og musical i AKKC

Klostermarksskolen ligger placeret i centrum
af Aalborg, og det udnytter vi løbende til at
lave inspirerende og kreative undervisningsforløb. Utzon Center, Kunsten, byens museer,
Skovdalen, Fjordparken, Nordkraft og andre
spændende muligheder er en aktiv del af
skolens dagligdag og undervisning. På tilsvarende måde har vi samarbejde med erhvervsvirksomheder i byen.

En uges outdoor idrætstur i 8. klasse
Naturfaglige uger
Valg mellem praksisfaglige prøvefag:
Billedkunst, Musik, Håndværk&Design,
Madkundskab
Sprogrejse på 9. årgang
Uddannelsesvejledning og brobygning

Se mere på klostermarksskolen.dk

7. - 9. klasse

Alt det andet...
Løbende vejledning og udvikling

Traditioner

På Klostermarksskolen ser vi hele forløbet
fra 7. - 9. klasse som et samlet udviklingsog udskolingsforløb henimod gymnasiet
eller anden ungdomsuddannelse. Vi sikrer
hver enkelt elev en individuel uddannelsesvejledning, ligesom der vil være brobygningsforløb i 8. og 9. klasse.

På Klostermarksskolen værner vi om vores historie
og stærke traditioner - bl.a. skolens fødselsdag,
morgensang, julespil samt uddeling af legater.
Et fast arrangement er skolefesten med musical
i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. Her står 8.
årgang selv for skuespil, regi, musik og kulisser
i et kreativt og tværfagligt læringsforløb.

Moderne og digital læring

Mere på hjemmesiden - om bl.a. trivsel

Skolens læringsmiljøer og undervisning
tager afsæt i moderne faciliteter og veluddannede lærere. Digitale kompetencer er
et naturligt fokusområde med bl.a. interaktive tavler i alle klasseværelser. Eleverne
medbringer selv PC, og skolen tilbyder
gratis download af Microsofts Office-pakke.

Læs mere på skolens hjemmeside om vores
mange tiltag for god trivsel, bl.a. lærer-elevsamtaler i alle klasser, trivselslærer, antimobbestrategi, inklusionslærer, sorggruppe,
skilsmissegruppe m.v.

Se mere på klostermarksskolen.dk

Utzon Center. Foto: Rasmus Hjortshøj

Klostermarksskolen - i centrum af Aalborg

Skolepenge og tilmelding

Klostermarksskolen er en privatskole grundlagt i 1871.
Skolen ligger i rolige omgivelser i Hasseris i centrum af Aalborg.

Skolepenge og søskenderabatter fremgår af vores
hjemmeside:
www.klostermarksskolen.dk

Vi har knap 600 elever med 22 elever i hver klasse
- og vi har klare ambitioner på hver eneste elevs vegne:
Her er det “sejt” at engagere sig og at ville noget med sin skolegang!

Du er velkommen til at ringe
til Klostermarksskolen på
tlf. 9631 1818 og få mere at
vide om pladsmulighederne,
indmeldelse m.m.
Tilmelding foregår via et ventelistesystem på hjemmesiden.

Foto: Nordkraft

Kunsten. Foto: Allan Toft
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Klostermarksskolen
Dronning Christines Vej 6
9000 Aalborg
Tlf. 9631 1818
www.klostermarksskolen.dk

