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Overbygning
På Herlev Byskole ønsker vi at skabe nye læringsfællesskaber, hvor elever der har det samme
interessefællesskab får muligheden for at fordybe sig og at blive dygtigere. Herlev Byskole samler 7. -9. kl.
eleverne i overbygningen på afd. Eng, hvor der dannes klasser i 7. kl. Eleverne har en stamklasse, hvor de
har undervisning i faglige fag og har derudover valget mellem forskellige temalinjer. Den enkelte elev har
på denne måde i samarbejde med sine forældre, mulighed for at søge en specifik linje, hvor der er
mulighed for fordybelse og beskæftige sig med noget, som han/hun brænder for.
Faglighed
På temalinjerne arbejdes der temaorienteret med en tættere kontakt til virkeligheden uden for skolen.
Uanset hvilken linje der vælges, vil der fortsat blive undervist i almindelige skolefag. Eleven vil derfor
kunne gå til prøve i de samme fag og have mulighed for at påbegynde samme ungdomsuddannelser uanset
tema-toning. Den enkelte elev har via valget til tematoning mulighed for at være med til at tone sin
skoledag.
En del af overbygningen bygger på, at Herlev Byskole indgår partnerskaber med virksomheder og
ungdomsuddannelser for at skabe en ny ramme om de unges skolegang, der medvirker til; at gøre de unge
så dygtige som muligt, at kvalificere de unges uddannelsesvalg og at bryde den sociale arv.
Herlev Byskole har i dag flere partnerskaber med ungdomsuddannelser og virksomheder i lokalområdet.
I overbygningen kan du og dine forældre forvente:








en undervisning som er tilrettelagt, således at eleven arbejder efter de metoder, faglige og
demokratiske mål, der er lagt op til i Folkeskoleloven og Fælles Forenklede mål” for de enkelte fag
at eleverne tilegner sig arbejdsmetoder og værktøjer til de forskellige fagligheder
at undervisningen bygger på faglighed og engagement, således at en vekselvirkning mellem
klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og individuelt arbejde støtter elevens
mulighed for et begyndende medansvar for egen læring
at lærerne sammen med eleverne udvikler et trygt miljø med respekt for andres arbejde
at lærerne fortsat udvikler elevernes mulighed for medbestemmelse
et åbent og tillidsfuldt skole-hjem-samarbejde
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