
 

Velkommen til



Kære forældre 

Velkommen til Bjergmarkskolen! 

At starte i skole er en stor 

begivenhed - både for dit barn, 

men også for dig som forælder. 

Der venter en ny og spændende 

tid på den nye skole, som de fleste 

børn husker resten af livet.  

Du har som forælder sikkert store 

forventninger til os, ligesom vi 

også har store forventninger til 

dig. Et godt samarbejde mellem 

skole og hjem er vigtigt for et godt 

skoleliv.  

En fælles opgave 

Det er vores fælles opgave, at dit 

barn får det bedste fundament at 

bygge sit videre liv på – både når 

det handler om faglighed, men 

også når det handler om dannelse.  

Dit engagement som forælder er 

meget betydningsfuldt for en 

positiv udvikling i dit barn 

skolegang. Det er med til at skabe 

trygge rammer for børnene, så vi 

sammen kan sende dem trygt ud i 

verden senere i deres liv. 

Som skole har vi en forpligtelse til 

at skabe et stærkt fagligt miljø, der 

kan udvikle og udfordre eleverne 

og ikke mindst sikre alle elevers 

trivsel.  

Vægt på trivsel og faglighed 

Elever lærer mest, når de er i 

trivsel. Vi har fokus på både 

gruppen og individet, og vi gør en 

indsats for at give plads til den 

forskellighed, som skolen 

repræsenterer. 

Når vi spørger eleverne, er det 

tydeligt, at de også oplever en god 

skole. Vi har en elevtrivsel, der 

ligger højere end gennemsnittet.  

Når vores elever slutter i 9. klasse 

går de ud med et karaktergennem-

snit på 6,9. Det er højere end det 

kommunale gennemsnit, der ligger 

på 6,5.  Det betyder også, at 9 ud 

af 10 elever starter på en 

ungdomsuddannelse, efter de har 

gået på Bjergmarkskolen. Det er vi 

stolte af, men vi er også klar over, 

at vi altid kan blive bedre. Og her 

er det gode samarbejde med 

forældre en vigtig forudsætning. 

Jeg glæder mig til samarbejdet! 

Per Gjerrild, skoleleder 



Forventninger til os og jer 

Du kan som forælder forvente, at 

vi på Bjergmarkskolen sikrer: 

• Dygtige og professionelle 

lærere og pædagoger  

• Høj trivsel blandt elever 

• 2 skole/hjemsamtaler om året 

• Årlige forældremøder 

• 10 års god skolegang med høj 

kvalitet 

 

Vi forventer, at du som forælder: 

• Følger med i dit barns faglige 

og sociale udvikling 

• Følger med løbende på Aula 

• Sørger for at dit barn møder 

frisk og veludhvilet i skole 

• Deltager i forældremøder og 

andre sociale arrangementer i 

klassen og på skolen 

• Tager fat i skolen, hvis du 

oplever noget kan blive 

bedre, eller hvis dit barn har 

problemer i hverdagen 

  



 

Læs mere om skolen på

Om Bjergmarkskolen 

 


