
VIDSTE DU
VIDSTE DU OGSÅ

at Randers Realskole tilbyder første klasses undervisning  
- også i 4. klasse! 

at vi hvert år starter to nye 4. klasser  
- ud over de to, vi har i forvejen

- At selvom Randers Realskole er Danmarks største privatskole, så fungerer  
 mellemtrinnet, 4.-6. klasse, som en lille separat afdeling i den store skole.

- At vi har stor erfaring med opstart af nye klasser på mellemtrinnet med et  
 målrettet fokus på trivsel og dannelse af nye, gode relationer. 

- At selvom vi er kendt for høje krav til fagligheden i undervisningen, så er  
 faglighed og trivsel for os to sider af samme sag.

- At vi skemalægger trivselsdage på alle klassetrin og har fag som skills, sund- 
 hed og trivsel, så vi sikrer, at alle elever får en tryg og god plads i fællesskabet.

- At vi vægter et velfungerende og målrettet forældresamarbejde højt og arbej- 
 der med struktureret evaluering helt fra 0. klasse, så hver enkelt elev bliver  
 set og hørt i forhold til at sætte sig nye faglige, personlige og sociale mål.

- At vores mange tiltag for at give børnene det bedste mulige afsæt for det  
 videre skoleforløb gør, at 25 elever i klasserne som udgangspunkt er en god  
 størrelse med mange muligheder for dynamik og gode kammeratskaber.

- At vi har 3 dygtige læsevejledere, som er øvede i at hjælpe elever med  
 læse- /stavevanskeligheder.

- At vi også for 4.-6. klasse har en stribe spændende fritidstilbud efter skoletid.

www.randersrealskole.dk

- så mød os til fyraftensmøde om 4. klasse:

27. september 2021 kl. 16.30-17.30:  
Fyraftensmøde for ALLE interesserede forældre. Information og rundvisning.

17. november 2021 kl. 16.30-17.30:  
Møde for tilmeldte børn og deres forældre. Børnene ser skolen og møder hinanden.

23.-24. november 2021:  
Optagelsessamtaler for indmeldte elever og forældre

Forår 2022:  
Forældremøder med klasselærerne i de to nye 4. klasser  
for forældre og børn (Fokus på nye relationer og trivsel)                  

Vi glæder os til at se jer. 
Mange hilsner  
- og på gensyn

Birthe Diederich 
Afdelingsleder.

Randers Realskole 
Jensen Wærums Allé 3 

8900 Randers C

tlf. 8712 3230 
info@randersrealskole.dk

VIL DU VIDE MERE

ÅBENT HUS NYE 4. KLASSER 2022-2023


