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AMAGER private GRUNDSKOLE
HORNEVEJ1
2770 KASTRUP

ØKONOMI
Børnehaveklasse
1., 2. og 3. klasse

4, 5„ 6., 7, 8.
og 9. klasse

Fritidshjem
pr. måned

Depositum

620,-

780,-

0

Pr. måned i 8 mdr.
(august-marts)

310.-

390.-

250,-*

3.100,-

3.900.-

Undervisningsafgift

Pr. år i alt:

3000,* 12 måneder

Alle elever kan få deres transportudgifter med eget eller offentligt trans
portmiddel dækket efter følgende regler:
Skolevejen længere end:

Børnehaveklasse. 1., 2. og 3. klasse
4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasse

2,5 km
7 km

Interesserede kan benytte blanketten. Sæt kryds og send den udfyldte
blanket til Amager private Grundskole, Hornevej 1-5, 2770 Kastrup.

INDMELDELSESBLANKET Amager private Grundskole 1979-80
Børnehaveklasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse

□
□
□
□
□

5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse

□
□
□
□
□

Elevens navn

Personnummer
Adresse

Telefon
Underskrift

Dato

Fritidshjem

□

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Som lovet på side 2 har vi kort prøvet at gøre rede for vore ideer - for vor
skoles dagligdag og særpræg. På denne korte plads har det naturligvis ikke
været muligt at gøre det udtømmende.
De er derfor meget velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis De vil
have mere at vide. Der vil altid være nogen ved telefonen i kontortiden kl.
12.15-13.00, men normalt kan De ringe fra kl. 10 til kl. 15-16.
Det er endvidere altid muligt - efter aftale - at træffe skoleinspektøren.
Sådanne aftaler kan udmærket ligge uden for normal arbejdstid.
Endelig kan De benytte Dem af et af orienteringsmøderne.

Med venlig hilsen
Amager private Grundskole

ORIENTERINGSMØDER
17. maj
24. maj
6. juni
13. juni
2. august
7. august

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

19 børnehaveklasse til 3. klasse.
19 6. til 9. klasse.
19 børnehaveklasse til 3. klasse.
19 6. til 9. klasse.
19 børnehaveklasse til 3. klasse.
19 6. til 9. klasse.

AKTIVITETER UDEN FOR SKOLEN
Ofte foregår undervisningen i de enkelte klasser ved at et undervisnings
emne gennemgås i længere tid. På skolen foregår indlæringen gennem
samtaler, bøger, billeder, bånd og film. Dette fungerer udmærket, men er
langt fra tilstrækkeligt. Vi mener, at det er uhyre vigtigt, at undervisningen
udbygges ved, at eleverne kommer ud i samfundet og ser tingene i virkelig
heden. Derfor suppleres den daglige skolegang med besøg forskellige
steder uden for skolen. Her er nogle eksempler.

Studierejse til London

Lejrskole

Udflugt til Louisiana

Juleafslutning

Vikingeskibene i Roskilde

2. KLASSE
Vores to nuværende 1. klasser fortsætter
som 2. klasser. Den ene starter undervis
ningen kl. 8, den anden kl. 11.30. Eleverne
kan møde kl. 7.00, og de kan blive på
skolens fritidshjem til kl. 17. Klasserne
fortsætter med de lærere, de har haft i 1.
klasse.
På morgenholdet underviser Klaus
Hjordt Hansen i regning/matematik og
klasselærer Lene Hultén i de andre fag.
På middagsholdet underviser skole
inspektør Henrik Poulsen i regning/mate
matik og klasselærer Ole Nisted i de
andre fag.

3. KLASSE
Vores nuværende 2. klasse fortsætter
som 3. klasse. Undervisningen begynder
kl. 8 om morgenen. Skoleinspektør Henrik
Poulsen fortsætter med at have klassen i
regning/matematik.
Klasselærer
Ole
Nisted fortsætter med at have klassen i
dansk.

6.-9. KLASSE
Klasserne fortsætter med deres nuværen
de lærere. Klaus Hjordt Hansen fortsæt
ter som klasselærer i 6. klasse. 7. klasse
får Nina Landsperg som klasselærer. I 8.
klasse fortsætter skolevejleder Bernt
Bentsen som klasselærer, og i 9. klasse
fortsætter Anker Steffensen som klasse
lærer.

SKOLENS KLASSER

BØRNEHAVEKLASSE
På grund af den store interesse opretter vi
i år to børnehaveklasser. Den første
begynder om morgenen, den anden ved
middagstid. Susanne Skriver bliver leder
for begge børnehaveklasserne.
Arbejdet i børnehaveklasserne sigter
mod at gøre det lettere for børnene at
starte i skolen. I børnehaveklassen vil der
blive arbejdet med materialer, der forbere
der børnene til undervisningen i 1. klasse.
Børn, der er fyldt 5 år, kan optages.

FRITIDSHJEM TIL KL. 1 7
Børn i børnehaveklassen, 1. klasse, 2.
klasse og 3. klasse kan være på skolens
fritidshjem. De kan møde kl. 7.00 og blive
på skolen til kl. 17. Det er naturligvis helt
frivilligt om man vil benytte sig af fritids
hjemmet.

1 .KLASSE
Der vil blive oprettet to 1. klasser. Den ene
begynder om morgenen, den anden kl.
11.30. På nuværende tidspunkt er der dog
kun plads for nye elever på middags
holdet. Dette hold får Finn Jensen som
klasselærer. Arne Møller skal have
middagsholdet i regning og matematik.
Klasselæreren skal have klassen i 15
timer om ugen i fagene dansk, kristen
domskundskab, idræt, formning og musik
samt klassens time.
Klasselærerne vil optage kontakt med
forældre, der indmelder deres børn i 1.
klasse, for at aftale et tidspunkt, hvor han
kan træffe forældrene og barnet i hjem
met. Formålet med disse besøg er, at bar
net og klasselæreren skal møde hinanden
første gang i barnets eget miljø - altså
under forhold, hvor barnet føler sig tryg.
Børn, der fylder 6 år i 1979, kan optages i
1. klasse.

FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER
Den nye folkeskolelov giver eleverne mulighed for at vælge mellem to
prøveformer: Den mindre omfattende, Folkeskolens Afgangsprøve (FA)
efter 9. og 10. klasse. Og den mere omfattende, Folkeskolens Udvidede
Afgangsprøve (FUA) efter 10. klasse.
Man kan efter eget ønske gå op til FA i nogle fag og til FUA i andre fag.
Endvidere kan eleverne helt undlade at gå op til prøve.
For at kunne gå op til prøve kræves det, at eleverne har fulgt undervisnin
gen i faget.
For FUAs vedkommende kræves det, at eleverne har fulgt undervisnin
gen i faget på udvidet niveau.
Eleverne stilles altså over for nogle afgørende valg:

BORTVALG - IKKE BORTVALG?
Den nye folkeskolelov giver som sagt eleverne lov til at bortvælge ét eller
flere fag (i samråd med lærere og forældre). Vi ved, at mange elever for
tryder disse bortvalg, når de opdager, at det ikke længere er muligt at opnå
det ønskede job eller den ønskede uddannelse. Det vil vi forsøge at
modvirke: Vi ønsker, at vore elever skal give fagene en chance - i stedet for
at afvise dem på forhånd. F. eks. skal vore elever deltage i tyskunder
visningen, medmindre de har en særlig grund til at blive fritaget.

NIVEAUDELING - SAMLÆSNING
Som allerede nævnt er det kun muligt fo, elever at gå op til FUA, hvis de har
fulgt undervisningen på udvidet niveau.
Efter den ny skolelov deler man normalt en klasse i to hold: nogle går på
grundkursus, og nogle går på udvidet kursus. Kun de sidste kan gå op til
den udvidede prøve.
Det er eleverne selv, der i hvert enkelt fag vælger, om de vil følge grund
kursus eller udvidet kursus. I det vigtige fag regning og matematik vælges
der allerede i 8. klasse. I begyndelsen af 8. klasse kommer eleverne altså i
realiteten til at vælge hvilken prøve, de tre år senere kan gå op til! Vi finder
denne deling unødvendig. Vi deler ikke en klasses elever op i et grund
kursushold og et udvidet kursushold: Vi samlæser dem.
Derved opnås den fordel, at valget af prøveform udskydes til få måneder
før prøvens afholdelse.

MERE OM RAMMER

De elever, vi har haft i mange år, vil have lært at respektere de rammer
lærerne afstikker for undervisningen. Men da vi får en del elever udefra, kan
vi få problemer, som svarer til indskolingsproblemerne i de yngste klasser.
Af hensyn til de elever, der forholdsvis hurtigt finder ud af, hvor grænserne
går, kan det blive nødvendigt at bortvise forstyrrende elever for at få den
nødvendige ro i klassen.

4. - 6. KLASSE
Hovedvægten bliver lagt på dansk, reg
ning/matematik og engelsk.
I dansk vil hovedparten af tiden blive
brugt på stavning, skrivning og stil samt
på at lære eleverne at forstå og fortælle
om en tekst.
I regning og matematik benytter vi de
nye systemer - men lægger vægt på, at
eleverne behersker den almindelige
regning.
Engelsk starter et år tidligere end i
folkeskolen.

7. - 9. KLASSE
På disse klassetrin er der mange elever,
der har problemer med skolearbejdet,
eller som føler, at det går skævt for dem.
Dette er meget uheldigt, fordi den sidste
del af skoleforløbet (7. - 10. klasse) har
afgørende indflydelse på elevernes
fremtidsmuligheder. Det er vores erfaring,
at det ofte kan være en fordel at skifte
undervisningsmiljø. På denne måde får
man en chance for at starte på en frisk.
Hensigten med undervisningen i 7. til 9.
klasse er, at eleverne lærer nok til, at de
kan gå op til Folkeskolens Afgangsprøve
og Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve
efter 9. og 10. klasse.

DE YNGSTE KLASSER
Undervisningen på de yngste klassetrin sigter mod flere ting. For det første
skal børnene lære de grundlæggende kundskaber og færdigheder i dansk
og regning. For det andet skal de føle glæde og interesse for skolearbejdet.
For det tredie skal de lære at respektere hinanden, tage hensyn til hinanden
og senere at kunne samarbejde.
Der er sammenhæng mellem disse ting. Det kan kun gå godt med det
ene, hvis det også går godt med de andre. Hvis undervisningsresultatet skal
blive tilfredsstillende, må man derfor tage hensyn til mange forskellige ting:

LÆRERENS ROLLE

Hvis barnet skal udvikles og modnes godt, er det nødvendigt, at barnet
oplever succes med de problemer, det bliver sat over for. For at give barnet
de rigtige opgaver, må læreren vide mest muligt om barnet og dets udvik
ling. Den rigtige opgave skal give den enkelte elev en udfordring, som kan
klares. Læreren må derfor overalt, hvor han er sammen med sine elever,
lægge mærke til de ofte små ting, der kan bruges som rettesnor i under
visningen. Noget sådant er selvsagt uoverkommeligt i klasser med mange
elever. Det er bl. a. derfor, vi har besluttet, at der højst må være 18 elever i en
klasse.

NOGET OM RAMMER
Børn er rammesøgende, forstået på den måde, at de prøver på at se, hvor
langt de kan gå over for læreren og over for hinanden. De ønsker at finde ud
af: »Hvor meget bestemmer du? Hvor meget bestemmer jeg?« Det gør de
hele tiden ved at forsøge at bestemme mere og mere. Det er vigtigt for det
heldige udfald af undervisningen, at læreren klart og hurtigt viser, hvor
grænserne går.

KUN TO LÆRERE PR. KLASSE

I de små klasser er det særligt vigtigt, at der er et meget tæt samarbejde
mellem klassens lærere. Vi har derfor valgt kun at sætte to lærere på disse
klasser.
Klasselæreren har klassen i 15 timer ugentligt. Dette dækker alle fag
undtagen regning og matematik, der læses af en anden lærer. Disse to
lærere vil følge klassen gennem dens videre forløb, men efterhånden som
klassen får flere fag, udvides kredsen af lærere.

LÆSEUNDERVISNINGEN

I mange sammenhænge, både i skolen og uden for skolen, vil der blive
stillet krav om, at børnene kan læse. Læseundervisningen vil derfor være i
centrum i de første klasser. Det er derfor, dansklæreren har klassen i alle
fag undtagen matematik og regning. Altså kan han tage de vanskeligste
ting, når børnene er mest oplagte, og han kan ved sammenkædning med
de andre fag gøre læseundervisningen mere vedkommende for eleverne og
på den måde vække deres interesse.

SKOLEN
Vi mener, at børnene får det bedste ud
bytte af deres skolegang, hvis:
der skabes gode arbejdsbetingelser
gennem lave klassekvotienter.
Lærerne arbejder godt og tæt sammen.
Der er et godt skole-forældre sam
arbejde.

HØJST 18 ELEVER I KLASSEN
På de yngste klassetrin er det vigtigt, at lærerne hurtigt lærer deres elever
at kende, så undervisningen kan tilrettelægges efter elevernes forudsæt
ninger. Dette gøres hurtigst og bedst, hvis der ikke er for mange elever i
klassen.
På de ældste klassetrin er det vigtigt, at alle eleverne føler, at læreren har
tid til dem. Der må ikke gå for længe mellem, de bliver hørt eller bliver hjul
pet med noget, de ikke selv kan klare. Dette er igen kun muligt med få elever
i hver klasse.

Uanset klassetrin er det vigtigt, at problemer opdages hurtigt og dermed
behandles hurtugt. Det må ikke være muligt, at en elev med problemer af en
eller anden art drukner i mængden.
Af disse grunde optager Amager private Grundskole aldrig mere end 18
elever i hver klasse.

LÆRERSAMARBEJDE
Det er vigtigt, at en klasses lærere fungerer som en helhed: at der er et tæt
samarbejde. På denne måde klares de små problemer lettest.
I det daglige foregår samarbejdet på lærerværelset i frikvartererne. Der
udover holder lærerne i en klasse jævnligt møder for grundigt at drøfte
klassen og finde løsninger på eventuelle problemer.

SKOLE - HJEM
Skolen påtager sig ansvaret for børnenes undervisning, men uden forældre
nes hjælp bliver resultatet aldrig det bedst mulige.
Vi lægger vægt på, at kontakten skole - hjem skal være så uformel som
overhovedet muligt. Alle klasser har en klasselærer. Forældrene kan ringe
til denne lærer for at snakke om eventuelle problemer, eller bare for at høre,
hvordan det går.
Klasselæreren vil ligeledes kontakte forældrene, hvis der er problemer.
Han vil dog under alle omstændigheder kontakte forældrene et par gange
om året bare for at snakke om barnet. To gange årligt afholder vi forældre
møder for klassens forældre.

Vores skole er en mindre skole og som sådan et alternativ til folkeskolen. Vi
har ikke nogen religiøs eller politisk målsætning, men nogle ideer om,
hvordan undervisningen laves med et godt resultat.

I denne folder vil vi gøre rede for vores ideer, og vi vil komme ind på, hvor
dan vi griber tingene an.

Lay-out: ROPA -01-50 42 40

Tryk: Amager Specialtryk - 01 -57 17 52

Tlf. 5155 14 - Dagligt kl. 12.15-13
Onsdag og torsdag også kl. 17-18.30
Børnehaveklasse, 1. klasse - 9. klasse
Fritidshjem fra kl. 7.00 til kl. 17.00

AMAGER
GRUNDSKOLEKURSUS
(Tidligere Amager Realkursus)

HORNEVEJ 1, 2770 KASTRUP
Tlf. 51 55 14
Dagligt kl. 12.15-13.00, onsdag og torsdag også kl. 17.00-18.30

UDDANNELSESTILBUD TIL VOKSNE OG UNGE
Den nye skolelov har afskaffet realeksamen. Denne afløses af Folkeskolens
Udvidede Afgangsprøve, der stort set har samme indhold som realeksamen.
Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve giver de samme muligheder for ansæt
telse eller videreuddannelse, som realeksamen hidtil har givet.

På AMAGER GRUNDSKOLEKURSUS (hidtil AMAGER REALKURSUS) kan
man gennem ét eller to år følge en undervisning, der fører op til Folkesko
lens Udvidede Afgangsprøve.

VOKSNE OG UNGE
Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve henvender sig til alle - ikke blot til
unge i skolens ældste klasser, men også til dem, der i nogle år har været
ude i erhvervslivet, og som nu opdager, at de har lyst til at gå igang med en
uddannelse. Gennem undervisningen på kursus kan man få gamle skole
kundskaber genopfrisket og forbedret.
SKOLEELEVER
Mange unge i 8. og 9. klasse opdager for tiden, at de burde have valgt ud
videt niveau i flere fag for at få det job eller den uddannelse, de ønsker.
Kursus gør det muligt for dem at tage de ønskede fag på udvidet niveau,
uden at de skal gå flere år i skole.

i årenes løb er der mange skoleelever, der har valgt at gå på kursus de
sidste år af deres skoletid, og som på denne måde har sikret sig en eksamen.
ARBEJDSLØSE
Arbejdsløse kan bevare deres understøttelse, medens de følger undervisnin
gen på aftenhold. Arbejdsløse elever på formiddags- og eftermiddagshold
har mulighed for at bevare understøttelsen, medens de læser.

Arbejdsløse bør ved henvendelse til kursus gøre opmærksom på, at de er
arbejdsløse. Kursus kan så give råd og vejledning gennem sin studievejleder.

KURSUSAFGIFT
På formiddagsholdene udgør kursusafgiften 390 kr. i 10 mdr. (3900 kr. pr. år).
Ved indmeldelsen betales 2 rater. Giroindbetalingskort tilsendes fra kursus.
Der betales ikke kursusafgift på eftermiddags- og aftenhold. Her er under
visningen gratis.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Hvis der er noget, man ønsker at spørge om, så er man meget velkommen
til at ringe, skrive eller aftale møde med kursus’ ledelse.
AMAGER GRUNDSKOLEKURSUS Tlf. 01 - 51 55 14
HORNEVEJ 1
dagligt mellem 12.15-13.00
2770 KASTRUP
onsdag og torsdag mellem 17.00-18.30

INDMELDELSE
Alle kan optages på et 2-årigt hold, blot der er gået mindst 8 år, siden de
startede i skolens 1. klasse (de behøver ikke at have gået i 8. klasse). Der er
ingen aldersgrænse opad.
Alle, der har afsluttet 9. klasse (eller noget tilsvarende), kan optages ved
begyndelsen af det 2. kursusår på et 2-årigt hold (afgangshold).
Alle kan optages på et et-årigt hold, blot der er gået mindst 9 år, siden de
startede i skolens 1. klasse (de behøver ikke at have gået i 9. klasse eller i
8. klasse). Der er ingen aldersgrænse opad.
Sæt X og send den udfyldte blanket til Amager Grundskolekursus
Hornevej 1 2770 Kastrup.

INDMELDELSESBLANKET
AMAGER GRUNDSKOLEKURSUS 1979-80
TOÅRIGT HOLD

Q

FORMIDDAG

Q

AFGANGSHOLD

O

EFTERMIDDAG

O

ETÅRIGT HOLD

Q

AFTEN

Q

NAVN
ADRESSE

TLF.
UDGÅET AF SKOLEN, ÅR 19___ AF___ . KLASSE

PERSONNUMMER

UNDERSKRIFT (for elever under 18 år forældres eller værges underskrift)

DATO
Lay-out: ROPA -01-50 42 40

Tryk: Amager Specialtryk - 01 -57 17 52

TRANSPORT

SÆRLIGE FORKUNDSKABER IKKE NØDVENDIGE
Man skal ikke have særlige forkundskaber for at kunne gå i gang med den to
årige uddannelse. Man skal kunne det, som næsten alle kan efter syv års
skolegang (læsning, skrivning og regning). Så kommer der nogle fag, som
mange aldrig har haft: engelsk, tysk, matematik og fysik. I disse fag starter
undervisningen fra bunden. Alle har derfor mulighed for at følge med og lære
det, der er nødvendigt til prøven.
Skal man gennemføre uddannelsen på ét år, er det derimod nødvendigt, at
man har visse forkundskaber. F. eks. er det en meget stor fordel, at man har
haft engelsk i forvejen.
MANGE KAN MERE, END DE TROR
Der er mange, der gerne vil i gang med en uddannelse. Men de lader alligevel
være, fordi de tvivler på, at de kan klare det. De har måske ikke klaret sig så
godt, da de gik i skole, og derfor tror de, at de også nu har svært ved at lære.
På kursus har vi imidlertid erfaring for, at når folk går i gang igen, så klarer de
sig ofte bedre, end man skulle tro fra deres tidligere skolegang.
Undervurderer man sig selv, risikerer man at ødelægge sine chancer. Det kan
jo udmærket være, at det vil gå langt bedre med uddannelsen, end man fore
stiller sig på forhånd.
UNDERVISNING OG FORBEREDELSE
Amager Grundskolekursus ønsker, at eleverne får et godt udbytte af undervis
ningen. I timerne vil lærerne derfor forsøge at gøre tingene så klare og let
forståelige som muligt.
Vore lærere har adskillige års erfaring i eksamensrettet undervisning for
unge og voksne.Men for at resultatet kan blive godt, må også eleverne deltage
aktivt i undervisningen og prøve at få noget ud af den. Det er vigtigt, at under
visningstiden udnyttes effektivt, og at der bruges tid på hjemmearbejdet.
Gennem elevernes og lærernes fælles indsats stræber Amager Grundskole
kursus mod at give sine elever en uddannelse, de virkeligt kan have gavn af
bagefter.

STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING
Når eleverne skal vælge erhverv eller videreuddannelse, vil de kunne få råd og
hjælp af studievejlederen ved kursus.
MAN BESTEMMER SELV, OM MAN VIL TIL PRØVE!
Efter den nye skolelov kan man afslutte undervisningen i hvert af de afgø
rende fag på 3 måder.

Man kan vælge at gå op til
FOLKESKOLENS UDVIDEDE AFGANGSPRØVE
(hvis man har fulgt undervisningen på udvidet niveau)

Man kan vælge at gå op til en lettere prøve
FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE
Man kan helt undlade at gå til prøver overhovedet,
man får så et bevis for, at man har fulgt undervisningen EN UDTALELSE

UNDERVISNING PÄ HØJESTE NIVEAU
De statsanerkendte kurser har som de eneste fået tilladelse til udelukkende
at undervise på udvidet niveau i de afgørende fag.
Kun. hvis man har fulgt undervisningen på udvidet niveau, kan man gå op til
den fornemste prøve Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve.
Undervisningen på kursus giver derfor eleverne den fordel, at de bevarer alle
deres valgmuligheder længst muligt, nemlig til umiddelbart før eksamen.

FAGENE
Der undervises formiddag, eftermiddag og aften i følgende fag:
DANSK
REGNING OG MATEMATIK
ENGELSK
FYSIK OG KEMI
Alle klasser har tillige: KLASSENS TIME
Derudover kan man vælge:
SAMTIDSORIENTERING
TYSK
HISTORIE
GEOGRAFI
LATIN

ARBEJDSKENDSKAB
MASKINSKRIVNING
BIOLOGI
FRANSK

UNDERVISNINGSTIDSPUNKTER
Undervisningen starter august 1979
Formiddagshold: Kl. 8.00-ca. 14.00 Eftermiddagshold: Kl. ca. 13.00-ca. 18.00
Aftenhold: Kl. ca. 18.30-22.30
Ingen undervisning lørdag.

UDDANNELSESSTØTTE
Der er mulighed for at opnå støtte fra STATENS UDDANNELSESSTØTTE.
Elever, der opnår støtte fra STATENS UDDANNELSESSTØTTE, får tillige de
res kursusafgift delvist dækket.

