VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN
– Internationalisering og innovation
I udskolingen på Munkegårdsskolen finder I:
– Et team af stærkt engagerede lærere der sætter barren højt, på en skole der i flere år
har opnået flotte resultater ved folkeskolens afgangsprøver
– Lærere der ser, udfordrer og hjælper vores elever med deres faglige udvikling.
En faglighed vi sætter i spil, så den bruges aktivt i undervisningen
– En Cambridge-certificeret skole, der fast har hold for skolens elever
Cambridge-engelsk er undervisning på højt niveau og giver følgende muligheder:
• Elever får et internationalt bevis på deres engelskkundskaber
• Elevernes Cambridge-bevis gælder hele livet
• Cambridge-engelsk åbner døre til internationale studier for eleverne

Ved sidste internationalt afholdte eksamen bestod 98% af eleverne på det
eksaminerede niveau og over halvdelen på niveauet over. Prøven giver i øvrigt adgang
til en række engelsksprogede ungdomsuddannelser både i Danmark og udlandet.
– Kompetent undervisning i projektorienteret arbejde samt kritisk tænkning,
indenfor både science, kultur og innovationsforløb, og vi leverer gode resultater i den
tværfaglige naturfagsprøve
– Et læringsmiljø, hvor faglighed og trivsel går hånd i hånd og understøttes af en
ekstra lærer på årgangen i dansk og matematik
– Omverdensforståelse – Et fag hvor eleverne etisk og løsningsorienteret møder
verdens mange udfordringer, inspireret af FN’s Verdensmål
– Prøveforberedende forløb, der giver erfaring og de bedst mulige betingelser ved
afgangsprøven

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER
TIL NÆSTE ÅR I UDSKOLINGEN
PÅ MUNKEGÅRDSSKOLEN!

MUNKEGÅRD ER SKOLEN MED
UDSYN OG INDSIGT
Internationalisering er en del af Munkegårdsskolen.
En verdensborger fra Munkegård er sproglig stærk og begår sig i internationale miljøer.
Verdensborgere fra Munkegårdsskolen er nysgerrige og undersøgende i forhold
til andre kulturer. En nysgerrighed, der tager afsæt i en respekt for og dialog med
andre kulturer, uden dog at miste blikket for sin egen forankring. En verdensborger
fra Munkegårdsskolen er globalt orienteret og oplyst, stiller sig ikke tilfreds med at
reproducere viden, men arbejder med og udvikler sig selv og sine egne kompetencer,
i forhold til at tage ansvar i en globalt forbundet verden.
Det kræver et stærkt fundament. På Munkegårdsskolen kalder vi det:

Udsyn og innovation – Faglighed og fordybelse – Fællesskab og ansvar.
Munkegårdsskolens verdensborgere øver og arbejder med kompetencer i kritisk- og
innovativ tænkning. Innovation er et buzz-word, der har mange betydninger. På
Munkegårdsskolen handler det innovative om at skabe en reel værdi for andre.
Det innovative er derfor ikke nødvendigvis nyskabende men kræver, at man på et
respektfuldt og oplyst grundlag kan, vil og tør møde verdens mange udfordringer
– og aktivt være en del af løsningen.

Den innovative verdensborger
fra Munkegårdsskolen forstår og bruger viden
og forståelse – både lokalt og globalt.
Munkegårdsskolen is a preparation centre for
Cambridge English Qualifications.
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VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN
PÅ MUNKEGAARDSKOLEN
– en skole med udsyn og indsigt

INNOVATIVE PROJEKTER

PÅ MUNKEGÅRDSSKOLEN

Vi finder og løser virkelige problemer
– både lokalt og globalt.

Gør vi os umage, har det sjovt og er gode ved hinanden!

CAMBRIDGE ENGLISH
8. OG 9. ÅRGANG

Sammen bevæger vi os på et internationalt niveau
– både i skrift og tale.

MUNKEGÅRDSTEATER

Eleverne sætter sig selv i spil, når de øver, hitter på og spiller
skuespil i den årlige teaterbegivenhed. Vi tager ansvar for
hinanden og skaber venskaber på tværs af hele skolen.

STUDIEREJSE 9. ÅRGANG

Vi styrker udsyn og fælleskab med en studietur til en
selvvalgt destination i Europa i starten af niende klasse.

SCIENCEFORLØB

Naturfagene spiller sammen i fællesfaglige forløb, hvor
eleverne undersøger og analyserer verden og finder
naturvidenskabelige løsninger og forklaringer.

KORTFILMSFESTIVAL

Æstetik og kreativitet er i højsædet, når udskolingen
kæmper om den eftertragtede førsteplads.

LEJRSKOLE 7. ÅRGANG

Vi starter udskolingstiden med en lejrtur,
der danner grundlag for venskaber og sammenhold.

