Ungemiljø i delskole A

På Abildgårdskolen går alle de ældste elever i den afdeling, der kaldes delskole A.
Her er samlet elever fra 7 – 9. årgang. Eleverne er efterhånden blevet unge
mennesker med de nye muligheder og udfordringer det nu engang giver. I
indeværende skoleår er der sket en del ændringer i delskole A. Dette både på det
fysiske miljø, men i allerhøjeste grad også på indholdet i skoledagen.
I frikvartererne har eleverne mulighed for at være inde og benytte sig af både
centralrummet, kantine og læringscenter. Eleverne har også mulighed for at spille
fodbold i hallen. Der er nu mulighed for at købe lækker og frisk salat i salatbaren,
som naturligvis befinder sig i kantineområdet. Her i dette område, er der i løbet af
2012 indkøbt nye cafémøbler og bordfodbold. Der er dermed gode muligheder for
at indtage en sund kost i pæne og inspirerende omgivelser.
I selve centralrummet, hvor der skal være plads til både skolearbejde og afslapning i
henholdsvis timerne og frikvartererne, er der også indkøbt nyt og indbydende
møblement. Inde i klasserne er der kommet både nye møbler og digitale tavler. Det
vil sige, at den gamle kridttavle er fjernet. I stedet har man mulighed for ved hjælp
af moderne teknik at lave en opdateret undervisning, der tager mere udgangspunkt i
den verden eleverne kender, og som de skal ud i og være en del af efter endt
skolegang.
På læringscenteret, det der tidligere blev kaldt biblioteket, sker der også snart nyt. I
den nærmeste fremtid vil rummet blive betydeligt større og med helt nye
muligheder for undervisning. Dette sker i en større moderniseringsplan, som
vedrører flere områder af skolen. Allerede nu kan de ældste elever dog nyde godt af
nye sofaer og hurtigt opstartende computere i frikvartererne.
I undervisningen er der indeværende skoleår etableret to nye større tiltag. For det
første udbydes der valgfag. Her kan eleverne vælge sig til følgende fag: musik,
sundhed/idræt, film eller lektiecafé. I disse valgfagstimer mødes elever på tværs af
klasser og alder. Efter vinterferien udbygges valgfagene med nye muligheder. En
foreløbig evaluering har vist, at vi på ingen måde er i mål med dette valgfagstilbud.

Derfor følges forsøget tæt og ændringer kan forudses. Skolen håber på at få udviklet
allerede etablerede kontakter med andre institutioner i nærområdet til også at
udvide valgfagsrækken på længere sigt.
Fleksible uger er et andet nyt tiltag i delskole A. Her arbejder klasserne med
forskellige fagområder i en samlet uge. Undervisningens planlægning og udførelse er
her henlagt til årgangen, hvor der så er mulighed for at undervise på tværs af
klasserne på årgangen. Alle fag skal tilgodeses i disse uger hvilket betyder, at der er
afsat hele 6 fleksible uger på årsbasis. Næste fleksible uge løber af stablen i uge 11
2013.
I forbindelse med skolens runde fødselsdag bliver der afholdt gallafest for delskolens
elever d. 1. feb. 2013. Dette er noget eleverne ser meget frem til og ønsket om
gallafesten stammer fra delskolens elevråd.

