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Forældrerollen og elevansvar 
Det gode skole/hjem samarbejde er i fokus. Med eleven i centrum arbejdes 
der i højere grad med elevens selvstændighed i et naturligt samspil med læ-
rerne. Forældrene inddrages i det omfang, der er befordrende for elevens ud-
vikling og en forældreafkobling må forventes i takt med, at eleven lærer at stå 
på egne ben.  
 

Trivsel 
Forældresamarbejdet vægtes højt på Kibæk Skole, så vi sammen kan støtte 
bedst mulig op omkring jeres barns skolegang. Vores trivselspædagog i afd.C 
har særligt øje for elever, som har brug for ekstra opmærksomhed. 
 
I alle klasser vælges der et trivselsråd blandt forældrene, som planlægger triv-
selsarrangementer, som er med til at styrke klassens og elevernes trivsel. 
På 7. årg. indkaldes der til et forældremøde i jan/feb med alkohol som tema. 
Her deltager SSP også. 
 
Hvert år afholdes afdelingsfest, hvor eleverne inviteres til en festlig aften med 
underholdning og hyggeligt samvær på tværs af alle årgange i afd. C. 
 

Kommunikation 
På Kibæk Skole opfordrer vi til den gode dialog. Vores primære kommunikati-
onsplatform er AULA. Vi forventer, at forældre følger med på AULA på skole-
dage. På skolens hjemmeside kan der læses mere om skolens principper for 
kommunikation. 
 

Elevråd 

Der vælges en repræsentant fra alle klasser til elevrådet. Formand og næstfor-
mand sidder med i skolebestyrelsen, som gerne vil have elevernes stemme 
med i deres arbejde. 
 

Nye fag m.m. 
7.årg. – P-fag, konfirmationsforberedelse, biologi, geografi, fysik/kemi 
8. årg. – Kristendom, samfundsfag 
9. årg.  – Valgfag i egen klasse, hvor eleverne er medstemmende om indhold 
P-fag er praktisk/musisk valgfag i 7. og 8.årg. Faget afsluttes med prøve i 8. årg. 
På 9. årg. arrangeres der studietur. 
Fra 8. klasse afgives der karakterer i alle fag to gange årligt. 
 
 
 



Prøver og eksamen 
8.årg. – obligatoriske prøver i P-fag 
9.årg. - obligatoriske prøver i dansk (mundtlig og skriftlig), matematik (skrift-
lig), engelsk (mundtlig), naturfag (mundtlig). Derudover udtrækkes der to yder-
ligere fag. 
For at øve til dette er der skriftlige terminsprøver for 8-9.årg. i uge 3.  
 

Uddannelsesvejledning, UPV og erhvervspraktik 
I 7-9. årg. kommer eleverne til at møde vores UU-vejleder, som står for uddan-
nelsesvejledningen, der giver eleverne viden om uddannelsesvalg m.m.  
UPV - i 8. og 9. klasse vurderes elevernes parathed i forhold til at vælge og gen-

nemføre en ungdomsuddannelse. Ikke uddannelsesparate elever støttes med 

en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9.kl. 

Eleverne i 8. årg. skal i erhvervspraktik. Det er den enkelte elev, der sammen 

med forældrene finder et praktiksted.  

Der vil løbende være information m.m. omkring uddannelsesvejledning, UPV 

og erhvervspraktik i 7-9. årg. 

 

Computer og mobilfri skole 
Eleverne får tildelt en PC til brug i undervisningen. Det forventes, at der passes 
på PC’en, og at den er opladet til hver skoledag. PC’en skal opbevares og frag-
tes i et sleeve, så vi undgår skader på udstyret.  
Hver morgen afleverer eleverne deres mobiltelefoner. Eleverne kan i undervis-

ningsøjemed få tilladelse til at anvende deres telefoner. Der laves særlig aftale 

for ordblinde elever, som bruger mobilen som hjælpemiddel. 

  

Lektier 
Der gives lektier for i det omfang, der giver mening. Ønskes en dialog om lek-
tier, er man altid velkommen til at kontakte den enkelte faglærer. 
 

Madordning 
I afd. C kan eleverne tilmeldes en madordning, som udbydes i samarbejde med 
Kibæk Krydsfelt. Info kommer ud på AULA og på skolens hjemmeside. Herud-
over er det muligt at købe skolemælk. Se vores kostpolitik på hjemmesiden. 
 

 

 



 

 

 

 

 

Kibæk Skole ligger i den sydlige del af Herning Kommune. Vi har ca. 340 elever 
fordelt på 2 spor fra 0.-9. klasse. I vores SFO, som er integreret i skolen, går der 
ca. 120 børn. 
På Kibæk Skole vil vi udvikle og styrke hele mennesker, hvilket er beskrevet i 
vores vision Liv, Lyst og Læring, som har fem temaer, hvor vi sætter retning for 
dialog og handling i et fælles samarbejde med elever, forældre og medarbej-
dere. Visionen findes på vores hjemmeside: https://kibaekskole.aula.dk  

 

 

 

 

Lærere i afd. C 

TA  Torben Ahle  
LS Louise Sørensen 
AB Annemette B. Sørensen 
MM Martin Fejrskov Malund 
KG Kristina Bleshøy Maretti  
HV Helene Vendelbo Frandsen 
HB Henrik Lundgård Borré 
PM Pia Majlund Pedersen 
AR Anne Margrethe Rasmussen 
HO  Lisbeth Holm 
KN  Kirsten Knudsen, trivselspæd. 
 
UU vejl. Kirsten Thyregod 
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