Overbygningen på Hærvejsskolen
Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang –
samt specialklasser.
Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen:
Vi lægger vægt på høj faglighed og et inspirerende læringsmiljø.
Vi har plads til forskellighed og tænker mangfoldighed som en styrke.
Vi lægger vægt på at skabe trygge fællesskaber, der giver selvværd,
trivsel og mod.
Vi arbejder for at se nye veje i forhold til undervisning og i forhold til de
unge.
Vi vil sammen med forældre, eksterne samarbejdspartnere og
lokalsamfund give de unge mulighed for at kunne træffe de rigtige valg i
forhold til den enkelte.
Overbygningen på Hærvejsskolen ligger på Vestergade 14, 6230 Rødekro

Indslusning i overbygningen på 7. årgang
Vi modtager børn fra 6. klasse her på Hærvejsskolen, Hovslund Børneunivers –
og børn fra andre skoler. Når eleverne kommer i 7. klasse, kalder vi dem ikke
længere børn, men unge – og vi betragter dem som unge, selvstændige
mennesker.

Klassedannelser i 7. klasse
Der dannes nye klasser fra 7. klasse i et tæt samarbejde mellem afgivende og
modtagende klasselærere, AKT-lærer, UU-vejleder og ledelse. Klasserne
sammensættes ud fra faglige, sociale og personlige vurderinger.

Brobygning
I starten af juni er der brobygningsdage for hele den kommende 7. årgang.
Her offentliggøres, hvilke klasser, man skal gå i – og hvilke hovedlærere,
klasserne får. Denne dag får eleverne også et brev med hjem fra præsten,
hvori der står, hvornår man skal konfirmeres.

Blå mandag
Vores unge mennesker bliver konfirmeret på forskellige tidspunkter i løbet af
april og maj. Derfor har vi valgt at samle de tidligere blå mandage til en fælles
blå mandag, hvor forældre og elever i fællesskab – eller i mindre grupper - har
en god social oplevelse. Det er mandag efter sidste hold konfirmander – oftest
den første mandag i maj.

Idræts- nat
Lige i starten af skoleåret i 7. klasse er der en Idrætsnat, hvor hele den nye 7.
årgang er sammen med de fleste af deres lærere en hel torsdag nat med idræt
og socialt samvær. Den efterfølgende fredag har eleverne fri – de trænger til
at sove.

Årgangssamarbejde
Vi betragter årgangene som meget vigtige. De unge lærer hinanden at kende
på hele årgangen og har derfor mange muligheder for at skabe gode kontakter
med andre unge. Desuden giver det et stærkt fagligt samarbejde mellem både
elever og lærere, når undervisningen planlægges og nogle gange udføres i et
fællesskab.

Sammenlægning af klasser
Unge vælger nogle gange nye skoleformer. Derfor sker det ofte, at vi må
lægge klasserne sammen til færre klasser på en årgang ved overgangen til et
nyt skoleår. Det giver en god dynamik og forpligter os på, at årgangene skal
have et godt fællesskab, fælles læseplaner og gode relationer mellem
klasserne.

Trivsel
Det skal være sjovt at gå i skole. Vi arbejder meget for at skabe gode
relationer mellem de unge – og mellem de unge og lærerne. De unge skal have
lyst til at komme af sted i skole hver dag, fordi der er nogle mennesker, man
holder af. Og fordi skolen giver nogle gode oplevelser.

Undervisning
Det er vigtigt at lære meget, når man skal klare sig i ungdomsuddannelserne i
dag. Vi har stor fokus på at give hver enkelt af de unge nogle gode rammer for
læring, passende udfordringer og lyst til at lære. Lærerne er erfarne
overbygningslærere, der trives godt med unge mennesker – og på forskellige
måder arbejder for at udvikle de unge.

PLUS-fag
På 8. årgang har eleverne PLUS-fag. Det er et valgfag, hvor de unge skal
vælge et fordybe sig et fag, som de særligt interesserer sig for. Den
overordnede paraply for faget er ”Samfundskendskab” – og det giver mulighed
for at lære på nye og spændende måder indenfor et område, der særligt
interesserer en. Der er normalt fem fag, man kan vælge imellem – og man har
faget 3 lektioner om ugen – og to hele uger i løbet af året. Man kan vælge to
fag. Et om foråret og et om efteråret. Vi tror på, at valget af PLUS-fag gør, at
det virker motiverende, fordi man selv har valgt et fag – og man er sammen
med andre unge, der har lignende interesser.

Fællesmøder
Alle elever og lærere i overbygningen mødes en gang om måneden til
Fællesmøde. Fællesmøderne skal give mulighed for at fortælle ”Den gode
historie”. Nogle gange er der besøg folk udefra, men ofte er det lærere og
elever, der viser og fortæller. Det er godt at høre, hvad andre unge kan.

9. årgang
Det sidste år handler meget om afgangsprøverne. Vi forbereder de unge til at
gå til prøver – og vi lærer dem, hvordan de arbejder helt seriøst og målrettet
med et fag før en prøve.

Skolefest
Den andensidste torsdag i november har hele Hærvejsskolen skolefest. Den
planlægger og afholder 9. årgang. Det er et stort arbejde, fordi festen ofte har
omkring 1000 gæster. Overskuddet går til en fælles skolerejse.

Skolerejse
I slutningen af 9. klasse tager 9. årgang på en fælles skolerejse. Rejsen går
oftest til en storby – og eleverne betaler selv rejsen. Enten ved optjente penge
– eller ved forældrehjælp.

Ungdomsuddannelser
I løbet af årene i overbygningen skal de unge gøres parate til at vælge en
ungdomsuddannelse. Vi samarbejder tæt med Ungdommens
uddannelsesvejledning, UU. Skolens UU-vejleder hedder Lone Birch.
På 8. årgang er eleverne på introduktionskursus på ungdomsuddannelserne. På
9. årgang er eleverne i praktik – og de har mulighed for brobygning på
ungdomsuddannelser, hvis de har behov for det.

Samarbejde med forældrene
De unge er ikke børn. Men de er heller ikke voksne. Vi har stor glæde af at
samarbejde med forældrene om de unge menneskers skolegang og
ungdomsliv. Og de unge har rigtig meget brug for nogle forældre, der
involverer sig i deres liv.

Ungdomsskolen
Aabenraa Kommune har en ungdomsskole, hvor der dels er mulighed for
undervisning – og dels er et klub-tilbud. Undervisningen finder sted både her
på skolen og på andre skoler i kommunen. Klubben har lokaler i kælderen her
på Vestergade.

Streetworker
Engang imellem har de unge brug for ekstra opmærksomhed i fritiden. Vi har
et tæt samarbejde med streetworkeren, John Hansen, som kommer i området
og kender mange af de unge.

IT
Skolen har kun få computere, så vi er meget glade for, at mange af vores
elever selv anskaffer sig bærbare computere. De bruges dagligt i
undervisningen – og især til afgangsprøverne er det vigtigt med en bærbar
computer.

Mobiltelefoner
I en moderne teknologisk verden er mobiltelefoner næsten en nødvendighed.
Stort set alle de unge har en. Den skal selvfølgelig være slukket i timerne –
medmindre man skal bruge den i undervisningen. Vi taler med eleverne om
etik og moral i forhold til mobiltelefoner og sociale netværk på nettet. Man må
ikke mobbe i virkeligheden – og heller ikke i den virtuelle verden.

Elev- og forældreintra
Vi bruger Intra meget – både elev- og forældreintra. Det er en god og hurtig
måde at kommunikere på, selv om telefonen og det personlige møde også er
godt engang imellem.

Fravær
Det er vigtigt at komme i skole! Selvfølgelig kan man blive syg – og så skriver
forældrene besked på Intra. Men vi følger tæt op på de elever, der har for
meget fravær. Hvis man først vænner sig til at komme fast i skole, er det også
lettere at komme i skole på ungdomsuddannelserne og i et fremtidigt job. Hvis
der er for meget fravær, så finder vi ud af, om vi kan gøre noget sammen med
forældrene for at sikre at skolen bliver passet.

Buskort
Kommunen sikrer, at der er gratis buskort til alle elever i Aabenraa Kommune.
Husk at komme med billede. Hvis buskortet bliver væk, så koster et nyt
buskort 50 kroner.

Ulykkesforsikring
Børn og Unge i Aabenraa Kommune er ikke omfattet af en kommunal
ulykkesforsikring. Vi opfordrer til, at forældrene sørger for, at de unge er
omfattet af en ulykkesforsikring, der dækker ophold i dagtilbud og skole.

Telefonnumre
Vi har styr på adresseændringer, fordi adresserne opdateres fra
folkeregisteret. Men vi har ikke styr på jeres telefonnumre. Vi vil gerne bede
jer om at opdatere jeres telefonnumre via forældreintra, så vi kan få fat i jer
telefonisk.

Ringetider
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lektion:
lektion:
lektion:
lektion:
lektion:
lektion:
lektion:

08.15
09.05
10.10
11.00
12.10
13.05
13.55

–
–
–
–
–
–
–

09.00
09.50
10.55
11.45
12.55
13.50
14.40

Billeder
Se billeder af de forskellige aktiviteter som skolen har haft på vores
hjemmeside www.haervejsskolen.dk under ”aktiviteter” eller tryk her…

Kontakt
Leder af overbygningen Pernille Reschat
Tlf. 74662266/30894023
Mail: pbr@aabenraa.dk

