10. klasse på Billums 2017-18
Vi sætter fokus på din faglige og personlige udvikling,
som vi stimulerer gennem et rart undervisningsmiljø i hyggelige rammer og med max. 16 elever i klassen.
Lektier er en del af hverdagen i alle fag; men lærerne prøver at koordinere større skriftlige afleveringer, så I
ikke får store opgaver for fra og til samme dag i flere fag.
Jeg synes, at der er et
højt fagligt niveau.

Der er ikke nogen, der bliver mobbet.
Folk er aldrig rigtig uvenner.

Det er rart, at der ikke er
så mange i klassen.

Det er rart, at vi ikke rigtig får lektier for
i weekenden, men mere i løbet af ugen,
så det med lektier er OK.

Lærerne tager godt imod
én og er gode til at lære
fra sig.

Det er godt, man så tit får feedback på,
hvordan det går.

Det bliver ikke et papirløst skoleår;
men der er nødvendigt at have sin egen bærbare PC med hver dag.
Vi har smartboard (vores hedder altså Starboard) i klassen, og der er trådløst net på hele skolen. Vi bruger
forskellige portaler i stort set alle fag.
Her er trygt at være.
og der bliver taget hensyn til
dig.
Lærerne vender tilbage
og støtter dig,
hvis du har det svært
med noget af det, der bliver
sagt.

Du skal i brobygning,

Lærerne er faktisk super
venlige.

og lave obligatorisk selvvalgt opgave samt uddannelsesplan - alt sammen i efteråret.
Men inden du når dér til, har du været på hyttetur med din klasse i september, når I i løbet af den første
måneds arbejde har lært hinanden godt at kende.
Dansk, matematik, engelsk og samfundsfag er alle obligatoriske, og desuden kan du vælge tysk, fysik og
evt. fransk.
For at hjælpe dig og dine forældre med at følge med i, hvordan du passer dit skolearbejde, går der højst 5
uger mellem du får skriftlige meldinger fra skolen, enten i form af et karakterblad eller en feedbackseddel.
Sidstnævnte er en elektronisk besked om, hvordan du har passet dine lektier og været engageret i timerne
i samtlige fag i løbet af perioden.

Du skal også ville dig selv det godt
Det betyder, at du skal tage imod de udfordringer, vi giver dig – også selv om du oplever det som at vi
stiller andre krav til dig end til din sidemand.

Det lyder måske lidt banalt eller naivt; men det er en rigtig god idé at gøre det til en vane altid at gøre
tingene så godt, som du kan.
Hvis du beslutter dig for det, kan du trygt se frem til et rigtig godt tiendeklasseår og dermed også til
dimissionsaftenen i juni, hvor vi hejser flaget og siger farvel til hinanden med stil og en god portion humor.

Du skal selv ville være en del af skolens sociale liv
med trimdag, juleklip og -afslutning i kirken, skolens fødselsdag og fastelavn/tøndeslagning sammen med
alle skolens andre elever og lærere og ”Magnusfesten” for 7-10. klasse.

Tænker du i trivsel?
Så er her nogle tal fra den seneste trivselsundersøgelse for hele skolen:
På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste, hvor glad er du så for din skole?
•

Et

2%

•

To

3%

•

Tre

0%

•

Fire

4%

•

Fem

10%

•

Seks

6%

•

Syv

23%

•

Otte

22%

•

Ni

15%

•

Ti

15%

Synes du, at det lyder interessant?
Så ring på 45 87 35 15 og tal med Andrea eller send en mail til keld@billumsprivatskole.dk og lav en aftale
med klasselærer Søren og skoleleder Keld, så I kan komme og se skolen og høre nærmere om vores tilbud
og forventninger.

