
Velkommen!

Informationsmøde 
for elever & forældre

Marts 2023



19.00 Velkommen til Tarm Skole 

Orientering/Nina van den Berg & Christian Nørregaard om skolens 
tilbud og forventninger: 

- om klasse- og holddannelser 
- om skolens dagligdag
- om timer, fag/valgfag
- om trivsel, inklusion og trivselsteamet

19.45 Ungdomsskolen v. Allan Østergaard

20.00 Kort pause (Der vil blive serveret en kop kaffe/te/vand)

20.15 Tid til spørgsmål/debat. Tak for i aften

Aftenens program



Livstræet
Der er så meget, der kan trykke

gøre dagen trist og grå

Se de folk der uden lykke

bare går og går i stå

Lad dem lege…

Der er så meget uden varme

uden ånd og uden liv

folk bliver fattige og arme

tænker kun på tidsfordriv.

Lad dem lege...

Der er så mange uden venner

uden kærlighed og kys

folk som ingen andre kender

hvor mon de skal finde lys?

Lad dem lege...

Omkvæd:

Lad dem lege i livstræets krone

Lad dem føle, at livet er stort

lad dem skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.       



Der er så hård en kamp om magten

alle kæmper for sig selv

Er der ingen der har sagt dem

at de slår sig selv ihjel?

Lad dem lege...

Der er så mange, der er slaver                        

af sit job og af sin tid.

Hvorfor bruges vores gaver

uden tanke, uden vid?

Lad os lege i livstræets krone

lad os føle, at livet er stort

lad os skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port

Omkvæd:

Lad dem lege i livstræets krone

Lad dem føle, at livet er stort

lad dem skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.       



➢ Tilbagevendende:

➢ Bestyrelser i Bork, Ådum og Tarm samarbejder om principper og handleplan 
samt infohæfte

➢ Overbygningen har flere gange inviteret, så de fleste har været her før (eks. 
koncerter, teater, idrætsdage i 4., 5. og 6. klasse)

➢ Repræsentanter fra overbygningen på besøg på alle tre folkeskoler

➢ Forud for skoleåret 23/24:

➢ 07. Marts: Informationsmøde 

➢ 14. marts: Indskrivninger & forældretilladelser (til klasselærer)+ Valgfag

➢ 20. marts: Nina og Christian besøger 6. årgang 

➢ 19. juni: Skoledag for elever og forældremøde med valg af klasseråd

- Aktiviteter i den nye klasse og på årgangen

➢ 20. juni: 4. ,5. og 6. har fælles idrætsdag på de tre skoler

➢ 22. juni: Nina van den Berg på besøg i 

- Bork, Ådum og Tarm

➢ 14. august: 1. skoledag 2.0

Overgang til overbygningen



➢ Efter skolestart:

➢ August/September: ”Ryste sammen arrangement” på skolen

➢ August-september: Skole-hjem samtaler (klasselærere)

➢ September: Evaluering af overgang via spørgeskema

➢ Oktober – februar: Forældrerådsarrangement

➢ Oktober/november: Justering af handleplan i de tre bestyrelser

➢ November: Forældremøde med elever 

➢ Januar/februar: Skole-hjem samtaler (faglærere)

Overgang til overbygningen



Principper: 
overgang fra 6. til 7. årg.

Skolen gør tiltag, så alle nye 7. årgangselever føler sig 
velkomne og trygge i fase 3.

➢ Skolen er opmærksom på, at overgangen mellem 6. og 7. 
årgang er et faseskift og dermed også delvis et kulturskift 
for eleverne.

➢ Ved overgangen sikres, at elever og forældre i 6. årgang får 
relevant information om overgangen.

➢ Klassedannelse sker med afsæt i de principper, der er 
formuleret for området.

➢ Efter klassedannelse får eleverne mulighed for at møde 
kommende klassekammerater og kommende kontaktlærer.

➢ Klasseråd vælges ved sommerens forældremøde (19. juni)



Klassedannelse:

Skolelederen har, under hensyntagen til skolens principper, det overordnede
ansvar for klassesammensætningen. Dette sker i et tæt samarbejde med
personale og ledelse i de afgivende klasser/skoler/institutioner.

Klassesammensætningen skal tilstræbe, at
- den enkelte oplever tryghed i klassen (vi lytter til ”barnets stemme”)
- der er faglig bredde, forskellighed og mangfoldighed i klassen

Det tilstræbes, at eleverne fordeles således, at eleverne bliver sat sammen med
nogen, de kender og dermed nogen, de føler sig trygge ved.



Skoleåret 2023-2024

 Om skoleåret 23/24, test og og evalueringer:

 Læring og trivsel/evalueringer og justeringer, 
national trivselsmåling, klassetrivsel, nationale 
overgangs tests

 Computere

 Mobiltelefoner

 Fokusforløb 

 Forældreinvolvering ved læring



Skoledagens organisering

• Understøttende undervisning, 
§16D- to-lærertimer

• Valgfag

• Aula



Konfirmandundervisning 23/24

• Alle aftaler via kirkekontoret

• Foregår som udgangspunkt i skoletiden – inden kl. 16.00

• Kun én blå mandag (ungdomsskolen): Et tilbud til alle 
elever på 7. årgang

• Fejring hver mandag efter konfirmation



Valgfag og tilmelding/ønsker  

• Vælges for en to-årig periode; både 7. og 
8. klasse

• Afsluttes med prøve i 8. klasse

• Der kan vælges mellem håndværk & 
design, madkundskab og musik

• Se beskrivelser i folderen

• Tilmelding på Riskus.dk - Senest 14. 
marts



Indskrivning & forældretilladelse
Afleveres den 14. marts



Ungdomsskolen 

➢ Orientering ved Ungdomsskolen 

- v.Allan Østergaard



Pause

➢ Pause: 15 - minutter



Husk:

Udfyld tilmelding: Aflevér til klasselærer senest den 14.03.23

Udfyld forældretilladelse:  Aflevér til klasselærer senest den 14.03.23

Valgfagsønsker afleveres på riskus.dk senest 14.03.23



Vi ses ☺

- 19. juni – dag og aften


