
STRUER KOMMUNES 
FOLKESKOLE
HER ER LÆRING 
OG TRIVSEL I CENTRUM



VELKOMMEN TIL 
DEN NYE FOLKESKOLE 
EN SKOLE, HVOR DIT BARNS TRIVSEL 
OG LÆRINGSMILJØ ER I CENTRUM

Folkeskolen i Danmark er og har altid været en god 
skole. Med skolereformen, der trådte i kraft 11. august 
2014, bliver folkeskolen endnu bedre. Skoledagene bli-
ver rigtig nok længere, men de bliver også mere varie-
rede. Trivsel, bevægelse og faglig fordybelse kommer i 
centrum. Det samme gør dit barn. 

Ambitionen med den nye reform er, at alle elever skal 
blive så dygtige, de kan, og det skal vi og I hjælpe dem 
med at blive. Vi har altså et fælles ansvar for, at det en-
kelte barn lykkes, møder faglig udfordring og motiveres 
til at lære under skolegangen. 

Folkeskolereformen har tre overordnede mål:
- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så 

dygtige, de kan.
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social bag-

grund i forhold til de faglige resultater.
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, 

blandt andet gennem respekt og professionel viden 
og praksis.



 
IKKE TO BØRN ER 
ENS. DERFOR 
FØLGER VI DIT 
BARN TÆT, SÅ VI 
KAN SKABE DE 
BEDSTE RAMMER 
FOR TRIVSEL

Det er ikke nok at tro, at det går den rigtige vej. Vi er 
nødt til, at vide, hvordan det enkelte barn trives, så vi 
tidligt kan handle på eventuelle udfordringer. Nog-
le børn trives med stillesiddende undervisning, andre 
motiveres gennem bevægelse. Derfor har vi tilrette-
lagt en skoledag målrettet det enkelte barn baseret på 
den viden, vi indsamler løbende fra undersøgelser og  
evalueringer.

I Struer Kommune har vi valgt at abonnere på et nyt 
IT-system, der skal understøtte skolens systematiske  
arbejde med at afdække og udvikle elevens og elevgrup-
pens trivsel og læringsmiljø. Der vil desuden være en 
række nationale tests, som alle elever skal tage. Derud-
over vil kommunens skolevæsen udvikle faste rammer 
for systematisk evaluering i dansk og matematik, så du 
og dit barn løbende kan få den feedback, der kan være 
med til at øge dit barns faglighed og trivsel. 

RO I KLASSEN
Du vil som forælder, blive inddraget i dit barns trivsel 
og hverdag. Struer Kommune har besluttet at arbejde 
med ”Ro i klassen”, hvor fokus bliver forældrenes med-
ansvar. Som forælder forventer vi, at du medvirker til, at 
alle elever sikres den nødvendige ro, så de hver især kan 
blive så dygtige, de kan.

MÅLBASERET LÆRING 
OG FEEDBACK 



www.skivegym.dk

Det er sjovt at lære noget!



 Tag en faglig uddannelse 

og skift mellem skole og praktik.

     med eux bli’r du også student!

www.ucholstebro.dk In f

EN VARIERET SKOLE-
DAG MED TID TIL AT 
LÆRE MEGET MERE 
FAGLIG FORDYBELSE, TID OG FORSKEL-
LIGE UNDERVISNINGSFORMER TILPASSET 
DET ENKELTE BARN ER ALFA OG OMEGA 
FOR ET SUNDT OG GIVENDE LÆRINGS-
MILJØ

Den nye skoledag skal give den enkelte elev tid til at 
fordybe sig. Læring tilegnes gennem forskellige under-
visningsformer med det tempo, der bedst imødekom-
mer den enkelte elev. Der bliver endvidere plads til at 
inddrage motion og bevægelse i skoletiden, lektiehjælp 
og et understøttende undervisningsmiljø, der skal vise 
eleverne, hvordan de kan omdanne teori til praksis. 

Ikke alt kommer til at foregå på skolen. Vi vil være  
tilknyttet SFO og Ungdomsklub i kommunen samt ind-
gå samarbejde med foreninger og virksomheder, så ele-
verne i den grad  møder det samfund, de er en del af og 
i fremtiden kommer til at skulle indgå i. Ved at knytte 
tætte relationer til virksomheder oplever eleverne en 
kobling mellem det, de lærer i skolen, og hvordan det 
kan bruges i det ”virkelige” liv.

Lektiehjælp og faglig fordybelse bliver helt naturligt 
placeret i ydertimerne. Det er frivilligt det første år og 
en mulighed for eleverne at fordybe sig og få hjælp til 
at løse opgaver. Forældrene kan på de enkelte skoler 
framelde lektiehjælpen. På sigt, afhængigt af feedback, 
kan lektiehjælpen flyttes til andre tidspunkter, hvis det 
gavner elevernes læring og trivsel.

Motivation er altafgørende for sund udvikling og  
læring, og vi ved af erfaring, at motion og bevægelse  
styrker motivationen til at lære – samt selvfølgelig sund-
hed. Som en fast del af den nye skoledag kommer fysisk 
aktivitet på skemaet gennemsnitligt 45 minutter pr. dag.



VI FORVENTER OGSÅ 
NOGET AF DIG SOM 
FORÆLDER 
FORÆLDRENES OPBAKNING OG TRO PÅ 
DEN NY SKOLE HAR INDFLYDELSE PÅ, 
OM ELEVERNE LYKKES

Vi forventer derfor, at: - Dit barn møder til tiden
- Dit barn er mæt og udsovet
- Du hjælper dit barn i den første tid i børnehave- 

klassen, så det vænner sig til at gå i skole. F.eks. sørge  
for at skoletasken er korrekt pakket, og at blyanterne 
er spidset

- Dit barn har det nødvendige udstyr med, f.eks.  
gymnastiktøj, regntøj og skiftetøj

- Du har opdraget dit barn, så det kan indgå i sam- 
arbejde med både børn og voksne

- Dit barn er klar til at modtage undervisning
- Dit barn er parat til at forstå, at der i skolen stilles 

krav om opmærksomhed
- Dit barn viser respekt og taler pænt til sine kamme-

rater og lærere
- Du taler med dit barn om skolen
- Du taler med dit barns kontaktperson, hvis dit barn 

har problemer i skolen
- Du fortæller skolen, hvis der er ting derhjemme, som 

påvirker dit barns skolegang



Struer Statsgymnasium
Jyllandsgade 2 
7600 Struer 
Tlf. 9785 4300
www.struer-gym.dk

5  ungdoms-
uddannelser
i samme hus:

STX 
HHX 
HF 
HG
IB
+ Kostskole & 10. klasse

All inclusive...
- med kostskole

10. klasse
Tag 10. klasse på Struer Statsgymnasium og du er allerede på vej. SSG ud-
byder følgende linjer i 10. klasse: G-10: gymnasial linje, der forbereder den 
enkelte elev til de gymnasiale ungdomsuddannelser. M-10 MIX-linjen med 
profilfag, for både erhvervslinjen og den gymnasiale linje. E-10 og denne ind-
gang forbereder til erhvervsuddannelserne. På alle linjer får du undervisning 
på 10. klasses niveau og du bliver undervist frem mod, at du aflægger folke-
skolens prøver.

HG/Business - HG/Fashion - HG/Action
Handelsskolens grundforløb – en uddannelse med profil og udfordringer. 
HG, handelsskolernes grundforløb, er vejen til job i spændende virksomhe-
der med gode muligheder for udvikling og karriere for dig. Du starter på 
Struer Statsgymnasium og fortsætter uddannelsen i en virksomhed. En er-
hvervsuddannelse varer normalt 4 år og består for de fleste af 1 år på grund-
forløbet og 3 års praktik i en virksomhed (hovedforløbet). SSG udbyder også 
HG-EUX fra 2015.

HF-Højere forberedelseseksamen
Er en almen-gymnasial uddannelse. På SSG har vi fokus på den enkelte kur-
sists særlige behov og udfordringer. Undervisningen er derfor både differen-
tieret og anvendelsesorienteret. Desuden prioriterer vi på SSG, at hver enkelt 
kursist i videst mulige omfang selv kan sammensætte sin HF-uddannelse 
efter behov og interesser. Vi udbyder en bred vifte af valgfag.

HHX-Handelsgymnasiet
På HHX kommer du til at beskæftige dig med moderne vidensområder in-
den for virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi, sprog, kultur og andre 
almene fag. Du lærer ikke teorierne for teoriernes skyld. Her bruges de til 
analyse af virkeligheden, fx af virksomhedens fremtidige eksportmuligheder, 
it-branchens fremtidsudsigter og mediernes indflydelse på den enkelte. Det 
internationale er i højsædet, fordi hovedparten af Danmarks marked ligger 
i udlandet. Alle elever har engelsk alle tre år, og ofte ses fagenes emner i et 
globalt perspektiv. Derfor er du godt rustet, hvis du i fremtiden har lyst til at 
uddanne dig eller arbejde i udlandet.
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STX-STUDENTEREXAMEN
Med en studentereksamen fra Struer Statsgymnasium får du det et solidt fun-
dament for dit videre uddannelsesforløb. Uddannelsen består af en række 
obligatoriske fag, studieretningsfag samt valgfag. Desuden skal du have 
et ”andet fremmedsprog”, som du selv vælger på SSG (tysk, fransk eller 
spansk). Vi tilbyder en række forskellige studieretninger: naturvidenskabe-
lige (Science og Biotek), sprogligt humanistiske med Engelsk, suppleret med 
psykologi og samfundsfag, Engelsk, suppleret med Idræt og Samfundsfag og 
endelig har vi Musiklinjen samt de samfundsvidenskabelige studieretninger, 
der har Samfundsfag A og Matematik A med enten Biologi B eller naturgeo-
grafi B. Endelig udbydes rent sproglige studieretninger med Engelsk A samt 
Spansk og Tysk.

IB-diploma and pre-IB
The IB Diploma is a highly respected international pre-university course that 
is recognised by universities and governments throughout the world. The IB 
Diploma emphasizes intercultural understanding and promotes an interna-
tional consciousness. The language of instruction is English. Students who 
have finished the Danish ninth or tenth grade or students from abroad with 
similar qualifications, i.e. a minimum of ten years’ schooling are admitted 
to the pre-IB, which prepares the students academically for the challenges 
of the Diploma Programme and gives non-native speakers an opportunity 
to improve their English proficiency. When it comes to contents, the pre-IB 
course is equivalent to the first year of the Danish STX.

Elever fra alle skolens uddannelser kan søge optagelse på kostskolen



DEN NYE FOLKE- 
SKOLEREFORM
EN GOD SKOLE GØRES ENDNU BEDRE

STRUER KOMMUNE
Postboks 19
Østergade 11-15
7600 Struer

T:  96 84 84 84
F:  96 84 81 09
E:  struer@struer.dk
W: www.struer.dk

Det sker blandt andet ved følgende ændringer/tiltag:
- Engelsk fra 1. klassetrin
- Tysk eller fransk fra 5. klassetrin
- Tredje sprog som valgfag fra 7. klassetrin
- Hjemkundskab bliver til madkundskab
- Natur/Teknik bliver til Natur og Teknologi
- Sløjd og Håndarbejde bliver til Håndværk og Design
- Flere idrætstimer og idræt bliver et prøvefag
- Understøttende undervisning
- Motion og bevægelse – gennemsnitligt 45 min. pr. dag
- Lektiehjælp og tid til faglig fordybelse
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