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7.-10. klasse 
En folder om udskolingen 

 



Velkommen til udskolingen på MkF 
Vi glæder os til endnu et godt skoleår her i udskolingen på MKF.  

Særligt velkommen til dig der er ny på MkF, og til dig der er ny i udskolingen. Vi håber I må finde jer godt til 

rette her hos os. Hvis du har spørgsmål til de ting vi gør eller til det vi ikke gør, så er det altid godt at spørge 

sin klasselærer. 

Vi ønsker at udskolingen skal være et trygt og godt sted at være for alle. Uanset om man er ny eller gammel 

på skolen, om man går i 7. eller 10. klasse – så skal vi alle hjælpe til at de andre også trives her. Derfor har vi 

alle et ansvar for at behandle hinanden og stedet godt, så vi får de bedste muligheder alle sammen. 

Vi er glade for at du er her – og vi håber at vi må få et fantastisk år sammen – at du må lære en masse og 

have det godt og sjovt samtidigt. 

Nedenfor kan du finde en masse forskellige informationer, som er relevante for alle os i udskolingen. 

Velkommen til! 

 

Retningslinjer ifm Covid-19 
Kommunikationen fra skolen ang. diverse retningslinjer bliver kommunikeret på Forældreintra. Det er 

derfor meget vigtigt, at man i denne tid får tjekket for informationer løbende. 

På MKF er det vigtigt for os at udleve de retningslinjer, der løbende bliver udstukket fra myndighederne. 

Det er vigtigt, at man både som elev, lærer og forældre efterlever de retningslinjer, når man er på MKF. 

Klasselærerne informerer eleverne om hverdagens retningslinjer første skoledag. 

Det er fortsat særligt vigtigt at have fokus på at holde afstand, have fokus på hygiejne, samt blive hjemme 

fra skole, hvis man har symptomer.  

Skolen skal informeres hurtigst muligt, hvis en elev smittes med Covid-19. 

 

Morgensang 
Som en del af hverdagen her på MKF starter alle dage med morgensang. Normalt vil vi tirsdage samles hele 

udskolingen og synge sammen, og om onsdagen vil Thorkild, vores skoleleder også holde en samlet 

morgensang for hele udskolingen. 

Ugens andre dage vil morgensang foregå i klassen eller på årgangene/etagerne. 

I denne Covid-19-tid må morgensang foregå i klasserne og desværre uden fællessang. Vi glæder os til at 

komme tilbage til normalen. 

Hvis du ikke synes morgensang er interessant, så er det også ok, men så er det vigtigt, at du viser respekt 

for den lærer, der holder morgensangen, samt de andre elever – det gør du bl.a. ved at være stille og ikke 

forstyrre. 

Morgensang er en obligatorisk del af hverdagen på MKF, så sørg for at komme til tiden. 

 



Sprog og respekt 
På MKF, og også i udskolingen, er det enormt vigtigt, at vi respekterer hinanden og gør vores bedste for at 

alle trives. Vi vil være en skole, hvor det er godt at være – for alle. 

Det betyder bl.a., at vi alle skal sørge for at tale ordentligt om og til hinanden. Vores sprog og vores 

handlinger er definerende for andres trivsel, så derfor skal vi alle øve os dagligt i dette. Vi vil gerne 

opmuntre alle til en refleksion over sit sprog. Hvad er det egentlig, vi går og siger eller kalder hinanden.  

For os er godt sprog, når vi bygger hinanden op og respekterer hinanden – men, kraftudtryk, bandeord og 

nedladende kaldenavne og lignende er ikke. Derfor vil vi, som lærere også kommentere på sproget i 

dagligdagen og også snakke om det i klasserne. 

 

Undervisning, skole og lektier 
Vi elsker at lave skole – og vi har noget på hjerte.  

Vi har planlagt en masse og har en masse vi gerne vil lære dig – og så vil vi også gerne hjælpe dig med det 

du måske har svært ved eller bare gerne vil vide mere om. 

Vi forbereder os og sørger for at have en plan for undervisningen – både på den korte og den lange bane. 

Derfor er det vigtigt, at du også hjælper til. Du skal sørge for at være klar til undervisning, når du møder ind 

til time – du skal have lavet dine lektier, have dine ting med til timen og være der til tiden – så lykkes vi 

bedst med at have skole sammen. 

Hvis du engang kommer i en situation, hvor du ikke kan få lavet dine lektier til tiden, så kontakt din lærer 

inden deadline og tag en snak med dem om situationen – så finder vi også ud af det. 

 

Office365 
Når du er elev på MKF, så har du gratis adgang til en licens til Microsofts Office365-pakke. Dvs. at du frit kan 

installere denne pakke på din computer (og i alt op til 5 enheder) og bruge programmerne mens du er elev 

her. 

I udskolingen bruger vi også Teams og OneNote meget, så disse programmer er vigtige også at have på sin 

computer. 

Når du slutter din skolegang på MKF, så vil du ikke længere have licens til brug af programmerne, og du skal 

til den tid sørge for at flytte de dokumenter du ønsker at gemme, så du har adgang til dem lokalt. 

Du er selv ansvarlig for at have installeret Office365 på din computer, samt sørge for at programmerne altid 

er opdaterede. Du kan finde en video-guide på ElevIntra. 

 

 

 



Valgfag 
I 7. og 8. klasse  

De praksisfaglige valgfag slutter med eksamen i slutningen af 8. klasse. I 7. klasse er der oprettet 2 hold 

med madkundskab og et enkelt hold med håndværk/design.  I 8. klasse fortsætter holdene fra sidste år, og 

derfor fortsætter både madkundskab, håndværk/design og musik.  

I 8. klassernes skema står der 3 lektioner til valgfag. 12 af gangene i løbet af skoleåret vil der kun være 2 

lektioner, og derfor vil der være lidt tidligere fri. Disse gange informerer faglærerne om. 

Valgfagsundervisningen i 8. klasse har sidste gang i uge 21 og afsluttes herefter med eksamen, forventeligt i 

uge 22.  

Valgfagsholdene kan ses på intra.  

I 9. og 10. klasse 

Valgfagsholdene for 9. og 10. klasserne kan også findes på intra. Valgfagene kører i 2 perioder af 11 gange, 

som anført i kalenderen. 

Valgfagene er også obligatorisk undervisning, som man skal deltage i. 

 

Terminsprøver 
For 9. og 10. klasse har vi 2 skriftlige terminsprøver i løbet af skoleåret. Målet med prøverne er at skabe 

trygved ved den måde vi afholder skriftlige eksamener på her på MkF. 

Første terminsprøve ligger fra onsdag til fredag i uge 37, mens alle andre elever på skolen er på lejrskole. 

I uge 2 afholder vi anden terminsprøve. Her vil en del af prøverne ligge som eftermiddagsprøver for 10. 

klasserne, ligesom de kommer til, når vi når til eksamenerne i maj. 

For 8. klasserne har vi skriftlig terminsprøve i uge 12, og vi afslutter skoleåret med to mundtlige 

terminsprøver/årsprøver. Detaljer om disse meldes ud i slutningen af april. 

 

Eksamen 
I kan finde datoer for de skriftlige eksamener i skolens kalender. Den mundtlige eksamensperiode starter  

d. 27. maj. Detaljer for de forskellige eksamener mm. rundsendes på Intra i slutningen af april. 

9. og 10. klasse har sidste skoledag fredag d. 21. maj, og herefter er der kun repetitionsdage og mundtlige 

eksamener. 

8. klasse har eksamen i deres valgfag mellem d. 27. maj og d. 18. juni. Når eksamensplanerne ligger klar, så 

meldes det ud, hvornår der er prøve, og hvilke dage der er læsedage op til prøven. 

 



Karakterer 
7. klasse: 

Vi giver standpunktskarakterer to gange i løbet af skoleåret. Det er omkring jul første gang, og i juni anden 

gang. 

8., 9. og 10. klasse: 

Vi giver standpunktskarakter i starten af december og i slutningen af skoleåret. Desuden giver vi også en 

karakter i marts måned. 

 

Lejrskoler 
I 7. og 8. klasse har vi faste traditioner for vores lejrskoler. 7. klasserne tager til Aarhus, og 8. klasserne 

tager til København. I vil modtage mange flere informationer fra klasselærerne, når turene nærmer sig. 

I år ligger lejrskolerne fra d. 9.-11. september. 

I 9. og 10. klasse tager vi på udlandstur – og i år bliver det en tur med fokus på kultur og gode aktiviteter. 

Det endelige program for turen, samt den endelige destination er ikke på plads endnu, men vi forventer at 

rejse fra d. 21.-26. marts 2021. Der kommer mange flere informationer, når destinationen falder på plads, 

og når vi nærmer os turen. 

 

Forlade skolens grund 
På MKF er det muligt at få tilladelse til at forlade skolens grund i de store pauser, for fx at købe mad i den 

nærliggende Rema1000. 

Da skolen ikke kan tage ansvar for eleverne, hvis de forlader skolens grund, så er det forældrene, der skal 

give deres tilladelse til dette. Det kan gøres på ForældreIntra under tilmeldinger. 

7. klasserne: Skal blive på skolen 

8. klasserne: Må forlade skolen i 12-pausen (med forældretilladelse) 

9.+10. klasserne: Må forlade skolen i 10+12-pausen (med forældretilladelse) 

Vores naboer er vigtige for os, og derfor er det også meget vigtigt, at gåturene frem og tilbage afspejler 

dette – ligesom besøgene i Rema1000 naturligvis også viser dette.  

Heldigvis oplever vi, at eleverne tænker over dette i hverdagen, men hvis der måtte opstå udfordringer 

med dette, vil vi blive nødsaget til at ændre på ordningen. 

 

Mad og drikke 
En lang skoledag, hvor man skal kunne holde koncentrationen betyder også, at det er vigtigt at få nogle 

gode kalorier indenbords.  

Til tider oplever vi nogle elever, som måske ikke har fået smurt sig en madpakke fra morgenen af, og derfor 

ender med at leve af citronmåner og chips den givne dag. Det er der altså ikke meget energi i, og derfor 

bliver det en udfordring at kunne koncentrere sig i skolen. 



En stor del af eleverne i 8.-10. klasse har forældretilladelser til at måtte gå i REMA i nogle af frikvartererne 

og dér bliver der nok oftest provianteret søde sager. Det er i sig selv også helt ok – for vi vil gerne arbejde 

med på, at eleverne lærer at tage ansvar for sig selv. Så måske er det en Mars eller en is der en dag er brug 

for, og så går det også. Men, hvis disse ting bliver den primære føde på alle skoledage, så er det ikke nemt 

at koncentrere sig om regnestykker og engelske verber. 

Vi ønsker, at I tager en snak derhjemme om, hvad jeres børn spiser på en almindelig skoledag – hvad deres 

motiv er mht. at gå i REMA, hvis de har tilladelse til dette – og hvordan de evt. kunne øve sig i at passe godt 

på dem selv. 

I undervisningen i udskolingen må der drikkes vand af en flaske med låg og derudover må man ikke indtage 

mad i timerne. Hvis man ikke kan nå at spise sin mad i de pauser der er, så må man lægge den i tasken, når 

timen begynder, så man er klar til at modtage undervisning – og så kan man spise lidt mere i næste pause.  

På MKF har elevrådet været med til at opstarte en skolemadsordning, hvor man online kan bestille sin 

frokost inden kl. 7.30 på den givne dag, og så henter klassens dukse maden hen til klassen i middagspausen. 

Ordningen kan du læse mere om på skolemad.nu. 

 

Konfirmation – og blå mandag 
I skoleåret 2020/2021 har vi både konfirmationer i efteråret og i foråret. 

5. september konfirmeres en del af 8. klasserne i Herning Kirke – dette er deres udsatte konfirmation fra 

sidste skoleår. 

Til maj er der så konfirmation for 7. klasserne 

 

Blå mandag 

Konfirmationsklasserne planlægger og afholder selv blå mandag – vi forventer, at dagene ligger:  

7. september og 3. maj. 

 

UU-vejleder og aktiviteter 
MKF har tilknyttet en UU-vejleder fra Herning Kommune. Hun hedder Rikke Damm og kommer jævnligt 

forbi skolen til både fælles- og individuelle vejledninger. 

Hvis du har spørgsmål til alt det med uddannelse, så kan hun også kontaktes direkte. Hendes 

kontaktinformationer er: 

Rikke B. Damm 

Mail: uuvrd@herning.dk 

Tlf: 29220268 

 

 


