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Generelt om skolen
Kornmod Realskole er en af Silkeborgs ældste uddannelsesinstitutioner med en historie, der går tilbage til år

1900. Skolen er en fri grundskole, hvilket adskiller skolen fra folkeskolen på flere fronter. Bl.a. betyder det, at

skolens fagrække er noget anderledes end folkeskolens. For de fags vedkommende, som er parallelle med

de i folkeskolen beskrevne fag, følger vi Fælles mål. De øvrige fag er beskrevet med lokale undervisningsmål.

Skolen vægter et helhedssyn på skolens elever, hvor der arbejdes målrettet med elevernes faglige,

personlige og sociale udvikling. Kornmod Realskole ønsker at forberede eleverne bedst muligt til deres

videre uddannelsesforløb ved bla. at gøre alt for, at hver enkelt elev når så langt fagligt, som det er muligt.

Derfor er der i alle fag og på alle klassetrin fokus på, at undervisningens faglige niveau er højt og af høj

kvalitet – blandt sikret ved, at lærerne underviser i få fag, som de til gengæld brænder for og er dygtige til

(liniefagskompetence). Skolens fagrække har over de senere år ændret sig fra primært at indeholde de

traditionelle skolefag til nu at have en større del af fag, hvor eleverne bruger fagligheden på en kreativ måde

suppleret med personligheds-styrkende fag og fag, der vægter elevernes evne til at samarbejde og præstere

i flok.

Skolen beskæftiger næsten 90 medarbejdere, som tager hånd om over 600 elever fordelt på klassetrinnene

0.-10. klasse og en SFO/klub med ca. 150 børn. 

Samtidig skaber vi rammer for undervisningen, hvor der er tid og plads til den enkelte elev. Klassekvotienten

er på maksimalt 24 elever (20 elever i 0.-1. kl.), og det beror på en vurdering fra skoleledelsen, om man i de

forskellige klasser går op til denne grænse.

For at fagligheden kan få lov at udvikle sig hos eleverne, er det nødvendigt, at de trives med at gå i skole.

Derfor lægger vi vægt på, at eleverne lærer at indgå i et fællesskab og tager ansvar for, at klassen giver rum

til, at alle elever kan trives.

Ledelse og bestyrelse
Skolen er organiseret med en bestyrelse, hvori der både er forældrevalgte medlemmer og medlemmer af

Silkeborg Y-mens Club. Bestyrelsen arbejder med at drive skolen ud fra skolens vedtægter, men arbejder i

høj grad også med skolens økonomiske grundlag. Skolens forretning (økonomi, PR og marketing) er derfor til

stadighed emne på bestyrelsesmøderne.

Skolens ledelse består af en skoleleder, et mellemledelseslag bestående af viceinspektøren (viceskoleleder),

en pædagogisk afdelingsleder og SFO-lederen.

Praktikkoordinator
I forhold til kontakten til seminariet er der udpeget en praktikkoordinator, der både introducerer og afslutter

praktikken samt er tovholder undervejs. Forventningsbreve sendes til praktikkoordinatoren.

Dagligdagen
Skolen har for de fleste dages vedkommende skematimer, der går fra 1.-7. lektion. Dette gælder alle

klassetrin. Nogle ekstratimer og valgfag ligger i 8. lektion.
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Lektionerne følger følgende ringetider:

- Lektion 1:  8.15-9.00

- Lektion 2:  9.00-9.45

- Frikvarter

- Lektion 3:  10.05-10.50

- Lektion 4:  10.50-11.35

- Frikvarter

- Lektion 5:  12.05-12.50

- Lektion 6:  12.50-13.35

- Frikvarter

- Lektion 7:  13.45-14.30

- Lektion 8:  14.30-15.15

I visse perioder af skoleåret brydes det almindelige skema af fagdage – dvs. en dag, hvor én lærer har

klassen hele dagen. Fagdage varer normalt fra 8.15-12.50 – altså 5 lektioner.

SFO er en del af skolens helhedstanke. Derfor er nogle SFO-timer integreret i dagligdagen. Forældrene er

derfor nødt til at betale for SFO, der ud over skoledagen har åben fra 6.30-17.00. Ydermere tilbydes der klub

for elever på mellemtrinnet og nørdefag for de store elever. Nørdefag er valgfag af kortere varighed.

Lejrskoler
Der afholdes lejrskoler i 0., 4., 6., 8. og 10. klasse. Lejrskolerne har en varighed på 3-5 dage. Lejrskolerne har

både fagligt og socialt indhold.

I praktik på Kornmod Realskole
Kornmod Realskole ønsker på bedst mulig vis at bidrage til de lærerstuderendes uddannelse. Det betyder

også, at vi gerne hjælper med fx indsamling af empiri til bacheloropgaver. Omvendt stiller vi også krav til, at

de studerende yder det bedst mulige, når de er i praktik på skolen. At være i praktik betragtes som et

fuldtidsjob og både deltager i de skoleopgaver, der knytter sig til lærerjobbet, fx møder og

aftenarrangementer, men også at den studerende er med til at løse tilsynsopgaver såsom gårdvagter under

opholdet på skolen.

Lærerstuderende vil altså komme til at arbejde, som lærere på Kornmod gør. Det betyder også, at den

studerende følger den lokalaftale, der er lavet. Lokalaftalen foreskriver, at man ikke har fuld tilstedeværelse

på skolen. Man skal til gengæld være på skolen 10 min før første undervisningstime, mellem

undervisningstimer og 10 min efter sidste undervisningslektion. Tirsdage kan der være møder om det

socialpædagogiske arbejde kl. 14.30-16.30. Onsdag er obligatorisk mødedag kl. 14.30-16.30. Den øvrige tid

er til lærerens disposition til at løse de opgaver i, som findes på lærernes opgaveoversigter. Denne del af
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lærerens arbejde kan løses på andre lokaliteter end på skolen, men hvis arbejdet ønskes udført på skolen,

forefindes der 14 arbejdspladser på skolen, som de studerende naturligvis også kan benytte.

De studerende er under praktikken en naturlig del af skolen, hvilket betyder, at de har adgang til alle

lærerforberedelsesfaciliteter, skoleintra, trådløst netværk, biblioteket, kopimaskiner, kan låne nøgler på

skolens kontor, får gratis kaffe/te o.m.a.

Praktikkoordinatoren indkalder hvert hold studerende til et orienterende møde, når alle forventningsbreve

er modtaget, og der er fundet praktiklærere. Her gennemgås skoles kendetegn, skolens struktur og praktiske

forhold angående praktikken, bl.a. skemaet. De studerende har skrevet et forventningsbrev inden mødet.

Praktikkoordinatoren sørger for, at der er udarbejdet et skema, der på bedste vis læner sig op ad de ønsker,

som den studerende giver udtryk for i forventningsbrevet. Bemærk, at et af skolens særkender, er, at

lærerne har få fag, men dermed en del klasser. Der er altså ikke tale om et få-lærer-princip. Derfor vil mange

praktikskemaer også være sammensat på samme måde. Hermed sikres, at den studerende får sine liniefag,

men i flere forskellige klasser. Sammen med skemaet får den studerende at vide, hvor mange

vejledningstimer, praktiklærerne har hver især.

Praktikkoordinatoren kan deltage i midtvejsevalueringen, hvis den studerende eller praktiklæreren ønsker

det. Praktikkoordinatoren og praktiklærerne deltager i slutevalueringen af praktikken. Efter praktikkens

slutning samler praktikkoordinatoren skriftlige udtalelser og bedømmelsesskemaer og sender dem til VIA.

Skulle du blive syg under praktikken, så skal du give besked til praktiklæreren. Ved fravær på mere end 5

dage i praktikperioden er praktikken som udgangspunkt ikke gennemført, og praktikanten kan ikke indstilles

til bedømmelse.

Mere om evaluering af praktikken og eksamen
Praktiklæreren giver en bedømmelse (bestået/ ikke bestået) umiddelbart efter praktikkens slutning.

Bedømmelsen ”bestået” giver den studerende adgang til eksamen i faget praktik.

Hvis der undervejs i praktikken er tegn på, at praktikken er ”ikke bestået”, vil den studerende få besked

herom, og der vil blive indkaldt til en statussamtale, hvor en repræsentant fra læreruddannelsen vil deltage.

Uddannelse og vejledning

Kornmod tilstræber, at vi altid har kompetente lærere til at vejlede de studerende samt, at vores

praktikkoordinator er uddannet og fortsat uddannes til at varetage jobbet (bl.a. via

praktikkoordinatoruddannelsen).  Kornmod vil til stadighed samarbejde med bl.a. læreruddannelsen om at
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opkvalificere skolens lærere til at varetage rollen som en kvalificeret vejleder. Vejledningen af de studerende

sker altid med udgangspunkt i de mål for praktikken, som fremgår af de materialer, som læreruddannelsen

producerer.

Kontaktoplysninger

Kornmod Realskole, Skolegade 4-12, 8600 Silkeborg – tlf. 86 82 26 77 – www.kornmodrealskole.dk

Skoleleder: Christian Weile – cw@kornmodrealskole.dk

Viceinspektør: Jesper Riis-Hansen – jrh@kornmodreealskole.dk

Praktikkoordinator: Ditte Lyngsø - dl@kornmodrealskole.dk
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