Skt. Knuds Skole
Ryesgade 24
8000 Århus C
tlf. 8613 7511

10. klasse?
Faglig og personlig udvikling
hen imod en ungdomsuddannelse,
der lige er noget for dig!

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.
Mangfoldigheden er med til at give gode sociale
færdigheder og bidrager til respekten for den enkelte
og hans/hendes værdier som menneske.
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
Moderne IT-strategi/undervisningsmaterialer, trådløst
netværk, computer og projektor i alle lokaler
Tilbud om lektiehjælp
Skole-hjem-samarbejdet vægtes højt - også i 10. klasse

Skolen i centrum
- Faglig og personlig udvikling
- Tryghed, nærvær og fællesskab
- Samfund, kultur og kommunikation

Centralt beliggende ved strøget og 100 m fra banegården

- Studietur til Rom

Skoledagen starter kl. 8.30
- passer med busser og en række morgentog fra oplandet

- Brobygning til ungdomsuddannelser

- Studieforberedende arbejdsmetoder

www.sktknudsskole.dk

Om Skt. Knuds Skole

Faglig og personlig udvikling

TRIVSEL OG HØJ FAGLIGHED I CENTRUM

GØR DIG KLAR TIL DIN UNGDOMSUDDANNELSE

AKTIVITETER

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 ønsker, at du i løbet af 10. klasse bliver klar til at træffe
et selvstændigt valg mht. ungdomsuddannelse. Vi har både
fokus på din faglige og din personlige udvikling for at gøre
dig istand til at vælge din videre ungdomsuddannelse på et
kvalificeret grundlag.

Skoleåret starter med et introforløb. Her bliver du rystet
godt sammen med dine nye kammerater. I samarbejde med
ungdomsskolen tilbyder vi også en række spændende valgfag.

Udover et unikt
fællesskab på skolen og byens mange
kulturelle muligheder
har vi også en række tilbud
for aktivitet og hygge, f.eks.
gymnastiksal med mulighed for
diverse boldspil, amfi-gård med bænke og
rum for musikalske arrangementer og kulturelle events.
Skt. Knuds Skole summer af liv og aktiviteter, og lige
uden for døren ligger Aros, Den Gamle By og alle de
mange øvrige kulturelle tilbud.

I CENTRUM AF BYENS RUM

I CENTRUM FOR BUSSER OG TOG

STUDIETUR TIL ROM

I vores 10. klasse har vi bl.a. fokus på samfund, kultur
og kommunikation. I den forbindelse inddrager vi
byens rum, aktiviteter, musikalske og kulturelle tilbud i
vores undervisning med ekskursioner og udflugter.

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”.

På studieturen til Rom besøger vi bl.a. Colosseum,
Forum Romanum og Peterskirken. Hertil kommer den
åbne audiens hos paven. Det handler om sprog, kultur,

Hos os bliver du mødt med afsæt i dine egne muligheder og forudsætninger – med respekt og fokus på
en helstøbt udvikling af både de faglige og sociale færdigheder. Her kan du være dig selv - sammen med andre.
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! God trivsel og høj faglighed går hånd i hånd.

Det giver stort fagligt indhold, og eleverne får samtidig
gode oplevelser og moderne dannelse. Skt. Knuds
Skole er et godt sted at være - og et godt sted at lære.

FAKTABOKS PÅ BAGSIDEN

Du får bedre faglige kompetencer, grundig vejledning, lærer
effektive studiemetoder og gennemgår et aktivt brobygningsforløb til ungdomsuddannelser.

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.

religion, natur og
mennesker. Det handler også om at blive
klogere på sig selv!

