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Kære studerende
Velkommen til Assentoftskolen.
Vi håber, at du vil opleve vores skole som et godt være- og lærested for elever
såvel som personale. I samarbejde med dig vil vi gøre vores til, at du får et
udbytterigt fagligt afsæt til dine videre studier i læreruddannelsen.
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Assentoftskolen – kultur og særkende som uddannelsessted
Præsentation af Assentoftskolen
Historie og fysiske rammer
Skolen i sin nuværende form er en fusion fra år 1989 af Sønderhaldskolen og
Essenbækskolen. De to skoler blev fysisk forbundne i 2003 og er i de efterfølgende år
løbende udbygget og renoveret.
Skolen er nabo til Assentofthallerne, der benyttes til idrætsundervisningen. Suppleret med
to gymnastiksale og usædvanligt store udendørs grønne arealer er disse rammerne om
idrætsundervisningen og elevpauserne. Udearealerne omfatter en grønnegård, flere
skolegårde, et par fodboldbaner, en boldbane til basketball og lettere boldspil, en
multibane ved hallen og store legeområder.
Indvendig og udvendig er Assentoftskolen i relativ pæn og præsentabel stand, da den
løbende vedligeholdelse har været prioriteret for at sikre børn og voksne et æstetisk og
rent arbejdsmiljø og modvirke graffiti og lignende hærværk. Skolen arbejder bevidst med at
udsmykke skolen med elevproduktioner af høj kvalitet.
Elever
Assentoftskolen, placeret i den sydøstlige del af Randers, er Randers Kommunes største
folkeskole med p.t. 750 elever. Skolen er tre- sporet, dog har enkelte årgange fire spor og
en årgang i udskolingen er pt. to-sporet.
Omkring 235 børn fra bh. - klasse – 3. klasse
frekventerer skolens SFO. Juniorklubben, har
optaget omkring 60 børn fra 4. – 6. klasse.
Boblegruppen (kommende skoleelever)
begynder på skolen 1. februar. I år har
Assentoftskolen modtaget omkring 90
forventningsfulde børn fra de nærliggende
børnehaver.
Elevgrundlaget er set ud fra socioøkonomiske
faktorer homogent; skoledistriktet
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karakteriseres ved primært at omfatte villakvarterer, men er også omfattet af et stort
opland og mange børn fra landdistrikterne.
Organisering
Skolen er afdelingsopdelt i A-skolen, (0.–3. årg.), B- skolen (4.–6. årg.) og en
udskolingsafdeling, C- skolen, (7.– 9. årg.)
Skolen prioriterer de praktisk-musiske fag i B-skolen i de såkaldte krea-fag, som eleverne
bliver undervist i seks lektioner om ugen i 4. – 5. klasse.
Klasserne er samlet i årgange/afdelinger på gange i det omfang, det har været muligt. Alle
afdelinger har fællesfaciliteter til rådighed; bedst og størst i de nyeste bygninger.
Skolen har, med undtagelse af få faglokaler, interaktive tavler i alle klasselokaler.
Afslutningsvis skal det nævnes at skolen har en velfungerende kantine.
Personale
Assentoftskolen beskæftiger omkring 100 medarbejdere. Et ledelsesteam på fire
(skoleleder, viceskoleleder, pædagogisk afdelingsleder, og SFO- leder) leder og fordeler
arbejdet for 50 lærere, fire børnehaveklasseledere, 16 pædagoger, to sekretærer, en
serviceleder, otte tekniske servicepersonaler, og et varieret antal pædagogmedhjælpere,
praktiske medhjælpere, medarbejdere i løntilskud og en it -pedel (deles med andre skoler).
Pædagogisk/faglig profil
Assentoftskolen har i de seneste år arbejdet med LP, klassetrivsel, CL, udvikling af
resursecenter/fagdidaktiske resursepersoner og udvikling af læsebånd/læsning i fagene
Det pædagogiske personale er organiseret i tværfaglige årgangsteam. Teamet udarbejder
social og faglig årsplan for årgangen.
Folkeskolens trinmål følges i alle fag og specielt læsning og matematik har fået megen
opmærksomhed. Der gennemføres læseudviklingstests i 0. – 6. klasse en gang årligt, og de
standardiserede gruppeprøver i matematik og dansk tages af lærerne efter de vejledende
forskrifter. Efter danskprøverne afholdes der efterfølgende læsekonferencer på de enkelte
årgange, hvor dansklærerne, læsevejlederen og den pædagogiske afdelingsleder deltager.
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Praktikken
Skolen som uddannelsessted:
I 2012 indgik vi samarbejdsaftale som praktikskole med Silkeborg Læreruddannelse.
Lærerpersonalet uddannes over en bred kam som praktiklærere for at skabe de bedste
forudsætninger for jeres ønsker til fag- og elevgrupper i praktikforløbet.
Vi ser det som en betydningsfuld opgave at skabe indsigt i lærerpraksis til videre fordybelse
og refleksion over kompetencemål. Det at være en del af de lærerstuderendes
uddannelsesforløb betragter vi som en berigelse for skolen, idet praktikforløbene giver
mulighed for gensidig inspiration imellem de studerende, praktiklærere og skolen generelt.
Forventninger til samarbejdet før praksisforløb:
Som udgangspunkt forventer vi
- at du er initiativrig, motiveret og engageret
- at du, i god tid inden dagspraktikken, har formuleret og tilsendt skolen et personligt
og fyldestgørende forventningsbrev.
- at du og din praktiklærer har sat jer grundigt ind i praktikvejledningens indhold, da
hele forløbet tager afsæt heri. Se link:
http://www.viauc.dk/laerer/silkeborg/praktik/Sider/praktik1aargang.aspx
- at du, i dagspraktikken, får afstemt dine ideer til undervisningsforløb med din
praktiklærer. Valget kan være ud fra de i forvejen eksisterende årsplaner, eller du kan
byde ind med egne forslag. Vi er åbne for ændringer i årsplanen.
- at du forud for første vejledningsmøde, i forbindelse med forberedelsen af
undervisningsforløb, har læst og overholder deadline i tilsendte krav fra
praktikkoordinatorerne.
Organisering af praktik:
I sparring med skolens leder, Carsten Andersen, organiserer skolens to praktikkoordinatorer
praktikforløbet. Deres primære ansvarsområde er at koordinere mellem den studerende og
praktiklærer samt mellem skolen og læreruddannelsen.
Praktikskemaet sammensættes ud fra den studerendes linjefag og øvrige ønsker
tilkendegivet i forventningsbrevet. I vurderingen indgår også pædagogiske hensyn til
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elevgruppen og praktiklærerkompetencer. Efterfølgende planlægning er beskrevet i
foregående afsnit om forventninger til samarbejde.
Praktiklærer sammensætter en arbejdsuge svarende til 37 timer. Det indebærer deltagelse i
relevante klasse-, årgangs-, fagteams, afdelingsmøder, skolemøder m.m.
Eks. på arbejdsuge og mødeplan
8.klasse
8.00 - 8.40
8.40 - 9.20
9.45 - 10.45
10.45 - 11.25
12.00 - 12.45
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.25 - 15.00

Uge 2:

Uge 3:

Mandag
Klassens tid
Engelsk
Dansk
Dansk
Forberedelse
Forberedelse
Forberedelse
Forberedelse

Tirsdag
Forberedelse
Dansk
Forberedelse
Forberedelse
Forberedelse
Inkl.
Forberedelse
Forberedelse

Onsdag
Engelsk
Dansk
Dansk
Forberedelse
Forberedelse
Forberedelse
Forberedelse
Forberedelse

Torsdag
Engelsk
Forberedelse
Forberedelse
Forberedelse
Dansk
Forberedelse
Forberedelse
Forberedelse

Fredag
Forberedelse
Forberedelse
Forberedelse
Forberedelse
Dansk

Mandag LP-møde 14.30 - 16.00

Uge 4:

Torsdag Lærermøde 14.30 - 16.30

Tirsdag: CL-kursus 8.00 - 14.00

Uge 5:

Tirsdag teammøde 13.30 - 15.00

Tirsdag: Teammøde 13.30 - 15.00
Onsdag + torsdag: terminsprøve
Torsdag: dansk fagudvalg 14.30 - 16.30

Torsdag C-skolemøde 14.30 - 16.30
Uge 6:

Onsdag LP-møde 14.30 - 16.00
Torsdag engelsk fagudvalg 14.30 - 16.30

Vejledning med praktiklærer 1 mandage 12.45 og praktiklærer 2 torsdage 12.45.

Forventninger til samarbejde i praksisforløb:
Som udgangspunkt forventer vi
- at du er velforberedt til timerne og vægter alle tildelte fag lige
- at du i din forberedelse er bevidst om dine fokuspunkter herunder
kompetencemålene
- at du i samarbejde med medstuderende og praktiklærer udvikler færdighedsmålene
ud fra ovennævnte kompetencemål
- at du til møder sætter dig ind i dagsorden
- at du indsamler forskelligt empirisk materiale
- at du opfylder diverse formalia fra læreruddannelsen
- at du er opsøgende og nysgerrig
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1.praktikperiode
Kompetenceområder
Didaktik
Didaktik omhandler
målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering
og udvikling af
undervisning.

Klasseledelse
Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af
elevernes faglige og
sociale læringsmiljø.

Relationsarbejde
Relationsarbejde
omhandler kontakt
og relationer til
elever, kolleger,
forældre og skolens
resurse-personer.

Kompetencemål

Vidensmål:
Den studerende har
viden om
folkeskolens formål og
Den studerende kan i lærerplaner, principsamarbejde med
per for undervisningskolleger begrundet
planlægning, undervismålsætte, planlægge, ningsmetoder og orgagennemføre, evaluere nisering af elevaktiviog udvikle underteter under hensyntavisning.
gen til elevernes
forudsætninger,
Evalueringsformer og
tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen,
observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder

Færdighed:
Den studerende kan

Den studerende kan
lede undervisning
samt etablere og udvikle klare og positive
rammer for elevernes
læring, og klassens
sociale fællesskab.

Klasseledelse,

Lede elevernes deltagelse
i undervisningen

Kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer,
skole-/hjemsamarbejde

Kommunikere lærings- og
trivselsfremmende med
elever,
Kommunikere med
forældre om undervisningen og skolens formål og
opgave

Den studerende kan i
samarbejde med kolleger, resursepersoner og forældre
begrundet målsætte,
planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning.

Planlægge, gennemføre
og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende,

redegøre, for tegn på
elevernes udbytte af
undervisningen i forhold
til formulerede mål,
analysere, undervisningssekvenser med henblik på
udvikling af undervisningen.
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Evaluering:
Evaluering med praktiklærer:
Praktiklærer udfylder bedømmelsesskema. Denne skriftlige vurdering efterfølges af en
mundtlig begrundelse sammen med den studerende. Herunder tages stilling til opfyldelse
af færdighedesmålene og fremadrettede fokuspunkter, som den studerende kan tilføje
praktikjournalen.
Evaluering med koordinatorer og ledelse:
Afslutningsvis afrundes praktikopholdet med en evaluering af praktikkens rammer og
organisering med henblik på kontinuerlig optimering af praktikken for jer studerende.
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Praktiske oplysninger:
Skolens kontor:

89 15 40 60

Skoleleder Carsten Andersen (CA):

Carsten.Fredslund.Andersen@randers.dk

Praktikkoordinator Agnethe Lindh (AJ):

agnethe.l.j@privat.dk

Praktikkoordinator Karen Lindberg (LI):

karen.lindberg@hotmail.com

Koder til Personaleintra :
–

fås via praktikkoordinatorer i forpraktik.

Koder til lån af skolens undervisningsmateriale:
- fås hos skolens bibliotekarer. Husk at scanne materialer både når du låner og
afleverer.
Nøgler og chip til kopiering:
- udleveres på skolens kontor. Der underskrives for modtagelse.
Lokale- og materialereservationer:
-

foregår i Personaleintra

Indkøb til undervisning:
Ifølge aftale med praktiklærer kan der foretages mindre indkøb.

Sygdom:
I tilfælde af sygdom meldes fravær til skolen mellem 6.45 og 7.00 på 30 57 06 88
Tavsheds- og underretningspligt:
Som studerende er du underlagt tavshedspligt såvel som skærpet underretningspligt
Øvrige oplysninger:
For yderligere oplysninger henvises til skolens hjemmeside, personalehåndbog eller spørg
personalet. Vi hjælper gerne!
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Elever og frikvarterer
Elevfravær noteres i klassens protokol. Elevfrihed kan af lærer gives op til 2 skolehverdage.
Frihed derudover gives af ledelsen.
Gårdvagt:
- når praktiklærer er gårdvagt, er du også gårdvagt.
- I A-skolen foregår alle pauser ude
- I B-C skolen er 10-pausen udefrikvarter og i 12-pausen er det valgfrit, om eleven vil
være ude eller inde
Spisetider:
Skolens ringetider:
Mødetid
7.55
1. lektion
8.00-8.40
2. lektion
8.40-9.20
Elevpause
9.20-9.45
3.lektion heraf 9.45-10.45
Læsebånd
9.45-10.05
lektion
10.05-10.45
4. lektion
10.45-11.25
Elevpause
11.25-12.00
5. lektion
12.-00-12.45
6. lektion
12.45-13.30
Elevpause
13.30-13.40
7. lektion
13.40-14.25

A-skolen: Elever spiser i klassen kl.11.20
B-skolen: Elever går i kantinen kl. 11.20
C-skolen: Elever går i kantinen kl.11.25 – IKKE FØR
Teaterring:
Skolen har teaterring, hvilket betyder at den ringer
to gange. Eks. klokken ringer 1. gang kl. 9.40 Elever
og lærere bevæger sig til det lokale, de skal være i.
kl. 9.45 ringer klokken 2. gang og undervisningen
begynder. Derfor er din mødetid 7.55, hvis du har
1. lektion.

Læsebånd:
20. min af 3. lektion er afsat til læsebånd, men bemærk at de 4 første lektioner har en
varighed på 40 min.
Teamet planlægger forløb i faglig læsning, så alle fag på årgangen er repræsenteret en eller
flere gange i løbet af skoleåret. Formålet er at øge elevernes læsehastighed, læseteknikker
og læseforståelse.
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