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INTERNATIONAL MANGFOLDIGHED

FAKTABOKS

Eleverne på vores skole repræsenterer en mangfoldighed
af kulturer og kirkeretninger. Skt. Knuds Skole har et
kristent-katolsk livs- og menneskesyn, og ca. 20% af vore
elever er katolikker. De øvrige 80% kommer fra en anden
kristen baggrund eller en anden trosretning.

Skt. Knuds Skole er en fri grundskole med 450 elever

I øjeblikket har vi 25 forskellige nationaliteter på skolen,
og denne menneskelige og kulturelle mangfoldighed er
berigende og inspirerende i hverdagen.

Tilbud om lektiehjælp

Mangfoldigheden er med til at give gode sociale
færdigheder og bidrager til respekten for den enkelte
og hans/hendes værdier som menneske.

Skole-hjem-samarbejdet vægtes højt

Dannelse og uddannelse går hånd i hånd.

Fra 1.-5. klasse er der højst 22 elever i klassen,
fra 6.-10. klasse er der højst 24 elever i klassen
Velfungerende SFO i trygge omgivelser
Moderne IT-strategi/undervisningsmaterialer, trådløst
netværk, computer og projektor i alle lokaler
Centralt beliggende ved strøget og 100 m fra banegården
Skoledagen starter kl. 8.30
- passer med busser og en række morgentog fra oplandet

www.sktknudsskole.dk

Har du et barn, der
skal starte i skole?
Fællesskab og mangfoldighed
Trivsel og tolerance
Høj faglighed i centrum
Fokus og fordybelse
Respekt og omsorg
Kristent-katolsk menneskesyn

www.sktknudsskole.dk

Om Skt. Knuds Skole

Trivsel og høj faglighed

DET GODE FÆLLESSKAB I CENTRUM

BARNETS UDVIKLING I CENTRUM

SFO

I centrum af Aarhus, i en tryg gågade, tæt ved bus og
tog, ligger Skt. Knuds Skole. Vi er en værdibaseret, glad
og levende skole med høj faglighed i centrum.

Vi har et kristent-katolsk livs- og menneskesyn, der præger
vores værdier og vores omgang med hinanden. Hvert enkelt
barn bliver mødt både menneskeligt og fagligt med afsæt i
barnets egne forudsætninger og muligheder - med omsorg
og respekt. Det er med til at skabe vores gode fællesskab og
giver samtidig også rigtigt gode undervisningsresultater!

Skt. Knuds Skoles
SFO kalder vi
Asgård. Asgård er et
trygt fristed for børnene.
Her skal kendetegnet være,
at nu er der fri tid - og fri tid
hænger sammen med frivillighed og
valgmuligheder. Vores rolle som voksne er
at skabe trygge og inspirerende rammer via en god
atmosfære og omgangstone, ved at vise det enkelte
barn tillid, omsorg og respekt, og ved at gribe ind i
konflikter, når børnene ikke selv formår at løse dem
på forsvarlig vis.

Skt. Knuds Skole skaber trygge rammer og et stærkt
fællesskab, hvor dit barn kan udvikle sig bedst muligt
- både personligt og fagligt. Her har hvert enkelt barn
mulighed for at VÆRE sig selv, uden frygt for at føle sig
udenfor, uden frygt for mobning eller pegen fingre.
Fællesskabet vægtes højt, og hos os er både trivsel og
høj faglighed i centrum. Ja, faktisk ser vi det sådan, at
netop god trivsel er et nødvendigt grundlag for en høj
faglighed! Fællesskab, trivsel og høj faglighed følges ad.

Hos os tør engagerede lærere og SFO-personale være
tydelige i deres krav og forventninger. Dette bidrager til at
skabe trygge rammer. Det giver en ordentlig omgangstone,
det giver ro i timerne - og skaber dermed basis for faglighed,
fordybelse og et stort læringsudbytte.

I CENTRUM AF BYENS RUM

I CENTRUM FOR BUSSER OG TOG

På Skt. Knuds Skole udnytter vi Aarhus’ fantastiske
byrum, der summer af aktiviteter, musikalske og
kulturelle tilbud og arrangementer, som vi inddrager i
vores undervisning med ekskursioner og udflugter.
Det giver stort fagligt indhold, og eleverne får inspirerende oplevelser - og i processen får de en gedigen
dannelse med i købet. Skt. Knuds Skole er et dejligt
sted at være - og et godt sted at lære.

Med en beliggenhed centralt ved strøget og kun 100 m fra
banegården har vi hurtige buslinjer og tog til hele Aarhus
by og opland “lige uden for døren”.

FAKTABOKS PÅ BAGSIDEN

Skoledagen starter kl. 8.30, så man kan sagtens nå det,
hvis man f.eks. tager toget fra Hørning kl. 8.10 eller fra
Lystrup kl. 7.56. Transporttiderne fra de nævnte byer
er kun 20 - 25 minutter.

Børnene har mange muligheder, både indendørs og
udendørs. Udendørs har vi bl.a. en multibane med
mulighed for diverse boldspil, sandkasse og mulighed
for at køre i mooncar, på løbehjul eller hygge sig i
bunden af amfien på bænkene.
Indendørs er der bl.a. bordtennis, bordfodbold samt
mulighed for at lege med klodser, biler, dukker, synge og
danse, høre musik og meget andet. I vores køkken laver
vi mad, bager og hygger os.

