Cykelklassesæt.
Forskning visser at ugeskema kun
rykker en vej og det er op.
Næsten alle klasser rykker i testen.

Med ugeskema tager man sig mere
sammen
Der er ingen spild tid.
Der er frisk vand, mulighed for
frugtordning
Der er mulighed for at tage talentfag inde i Viborg
Elevbestemmelse i timerne

Denne folder er lavet
af elevrådet 2015/16

Mønsted skole
HVAD KAN VI, OG
HVAD HAR VI?

Mønsted skole
Hvad vil det sige at være
elev på Mønsted Skole

God opførsel
Man må ikke ryge.
Ikke have usundt mad med.

Arbejde selvstændigt
Det betyder makkerhjælp, hvor
man søger råd om opgaveløsningen, ved de andre elever.

Ikke tage læring fra andre elever.
Man svarer ikke de voksne igen.
Man respekterer hinanden.
Man må ikke slå eller sparke.
Ikke mobbe.

Ansvar for egen læring

Det betyder at man selv disponere tiden til opgaveløsningen.
Hvis man ikke når de opgaver man
skal, har man ansvaret for at nå
disse opgaver.
Selv bestemmer hvornår man løser diverse opgaver.
Møder veludhvilet.
Man møder velforberedt til timerne og tager noter.

Ikke gå fra skolens grund uden tilladelse fra lærerne.
Stille i timerne evt. dæmpet snak
om opgaverne.

Den daglige praksis
Ugeskemarevolutionen, En praksis hvor man selv og i dialog
med læreren arbejder frem
mod et givet mål.
Vi har skolebod mandag og fredag, her er det muligt at kø-

be mad.
Gymnastiksal man kan benytte
i frikvartererne.
Multibane der kan bruges hele
dagen.
Legeplads der er tidssvarende.
Vi har en skov ved siden af skolen.
3 fodboldbaner.
3 Bordtennisbord.
Lektier hvis man ikke når ugeskemaet og enkelte afleveringer.
Alle har en computer eller ipad.
Eget bibliotek.
Har en SFO og klub.
Egen cykelbane
Mulighed for at være i hallen til
idræt.
Mange læringsportaler.
Mange samtaler imellem elev
og lærer.
Lejrtur i 6. klasse og 9. klasse

