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7.-9. klasse 7 timer pr. dag

4.-6. klasse 6,6 timer pr. dag

0.-3. klasse 6 timer pr. dag
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Vores elever skal lære at lære, de skal være nysgerrige, og de skal undre sig.
Derfor indfører vi ”undre-uger” for alle klasser, hvor eleverne arbejder med 
argumentation, refleksion, filosofi, problemformulering, projektarbejde mv. 

Bevægelse – en vigtig del af skoledagen
På Broskolen skal bevægelse være en vigtig del af skoledagen - mindst 45 minutter 
hver dag. Det betyder:

-  Der er forskellige bevægelsesaktiviteter for alle klasser.
-  Pulsen skal op hver dag.
-  Der dagligt er et bevægelsesbånd for 0.-5. klasse.
-  Sport i pauserne for 6.-9. klasse.
-  Vi indlægger bevægelsespauser i undervisningen, og
-  Vi har en Vidensbrønd, et digitalt lærermiddel, der kobler viden og bevægelse.

Nye læringsmiljøer
De unge mennesker har meget, de skal lære, bl.a. at begå sig sammen med andre og  
at have respekt for hinanden. Derfor har vi fokus på:

-  At lære at være en del af et fællesskab.
-  At det skal være ”fedt at gå i skole”.
-  At skabe et ungdomsmiljø på Brotorvet.
-  At eleverne i udskolingen får egne locker-skabe, og
-  At alle fagene i udskolingen får eget faglokale.

Alle skal være stolte af og glade for at gå på Broskolen.
Vi vil være fagligt dygtige, vi vil arbejde målrettet, og vi er ikke bange for at afprøve 
noget nyt.

Praktiske oplysninger
De praktiske ændringer på Broskolen i forbindelse med reformens implementering 
såsom ringetider, evt. afmelding til lektiecafe mv. kan ses på skolens hjemmeside: 
www.broskolen.skoleintra.dk



En ny dag på din skole
I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at dine 
børn får en anderledes, lidt længere og mere spændende skoledag. 

	 •			45	minutters	bevægelse	om	dagen	i	gennemsnit	inklusiv	
idrætsundervisning

	 •		Flere	timer	i	dansk	og	matematik	

	 •		Alle	elever	får	tilbudt	hjælp	til	lektier	eller	faglig	fordybelse

	 •		Nye	fag	og	valgfag	på	forskellige	klassetrin

	 •				Mere	varieret	undervisning	-	lærere	og	pædagoger	kan	fx	lave	 
hold	eller	undervise	andre	steder	end	på	skolen	

	 •			Den	åbne	skole	–	skolerne	kan	samarbejde	med	foreninger,	museer	 
og	virksomheder	om	temaundervisning

	 •			Understøttende	undervisning	-	her	skal	eleverne	både	arbejde	
praktisk	og	med	trivslen	i	klassen

	 •			Fokus	på	trivsel	og	motivation	-	skolerne	skal	bl.a.	måle	elevernes	 
trivsel	en	gang	om	året

Dygtigere elever og bedre trivsel 
Folkeskolereformen skal udvikle en folkeskole, hvor alle elever bliver så 
dygtige, som de kan, og hvor det faglige niveau bliver hævet.  

Målet er, at eleverne om nogle år kan det samme i 8. klasse, som de i dag kan  
i 9. klasse. På den måde skal folkeskolereformen også være med til at sikre,  
at flere unge får en ungdomsuddannelse.

Skolepolitikken sætter kursen
I Slagelse Kommune sætter vores skolepolitik kursen for reformarbejdet, 
og den lægger særlig vægt på fire emner: Styrket faglighed, Trivsel for alle 
elever, Den åbne skole og Globalt udsyn, innovation og entreprenørskab.

Vil du vide mere?
Se www.slagelse.dk/skolereform eller  
Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk

FolkESkolErEFormEN På  
BroSkolEN
 – faglighed, faglighed, faglighed

Eleverne på Broskolen skal lære mest muligt.  
Det betyder bl.a.

-  Målrettede forløb på 10 uger i dansk, matematik  
og engelsk.

- Vi sætter individuelle mål for alle elever.
-  Synlige mål for undervisningen opsat i 

klasselokalerne.
- At den enkelte elev ved, hvad målene er.
- At hver elev er bevidst om, hvad han/hun skal lære.

På Broskolen er vi i fuld gang med den nye 
skolereform, og vi sætter endnu mere fokus på 
fagligheden. Det betyder

-  Mere differentieret undervisning med flere 
niveauer.

- Flere timer i dansk, matematik og engelsk. 
- Engelsk fra 0. klasse.
- Eksperimenterende undervisning i natur/teknik.
- Fokus på fagenes sprog.
- Faglokale til IT, medie og innovation.
- Lærer/elev-samtaler om elevens udvikling.
- Flere skolepædagoger med i undervisningen.

Vi får nye valgfag for 7. - 9. kl.: Håndbold, Sundhed,  
Kost og Motion, Filosofi, Matematik og it, Golf, 
Engelsk og Prøveforberedelse.


