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Engbjergskolen – en præsentation 

 

Engbjergskolen er en skole med elever fra 0.- 6. årgang, beliggende i Snejbjerg, tæt 
på nybyggerområdet i Gødstrup. Aktuelt har vi omkring 230 elever og forventer at 

elevtallet stiger i de kommende år. Skolen er inddelt i gul afdeling for vores indskoling 
(0.- 3. klasse) og blå afdeling for vores mellemtrin (4.– 6. årgang). I begge afdelinger 

arbejder lærerne tæt i teams omkring den enkelte elev, klasse og årgang. Dette 
skaber tryghed og nærhed, hvor alle børn og voksne kender hinanden.  

Siden august 2019 har vi haft vores egen SFO i skolens lokaler. Skole og SFO arbejder 
tæt sammen med fælles børnesyn, fælles personalemøder, møder vedr. elever og 

klasser. De kendte voksne er med til at skabe den røde tråd i barnets liv med det 
udvidede samarbejde. SFO-pædagoger har også mulighed for at deltage i skole/hjem-

samtalerne.   

En skole hvor undervisning og dannelse er fundamentet 

Vi er meget optaget af, at skolens virksomhed bygger på folkeskolens formålsparagraf 
og derfor skal forberede elever på at skulle blive livsduelige mennesker, kunne mestre 

deres eget liv, tage kvalificerede selvstændige beslutninger og kunne indgå i 
fællesskaber. For at alle skal have et godt liv, er det vores opgave at udvikle 
elevernes kompetencer, der gør dem i stand til at indgå i samfundet og fællesskabet. 

Derfor har vi både blik for at eleverne skal opleve at være ”nogen” og ”noget” på 
samme tid. Sådan vil vi være skole.  

Vi er faglige ambitiøse på elevernes vegne så de kan blive så dygtige som de hver 
især kan.  

Lærere arbejder i klasse- og fagteams for at 
udvikle undervisningen sammen.  

Lærerne har blik for, at faglige mål for klassens 

elever ofte er differentierede. Dette afspejles 
også i skolens lektiepolitik.  
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Engbjergskolen vil være en 

udviklingsorienteret skole 

• hvor engagerede lærere og 
forældre i samarbejde sikrer, at 

børn og skole trives 
• hvor børnene udvikler sig fagligt og 

personligt 

• hvor børnene lærer på mange 
forskellige måder i inspirerende 

læringsmiljøer. 

En lokalforankret skole 

Vi holdt et festligt 40 års jubilæum i 2017 og har i alle skolens år været den mindre 
lokale skole i Snejbjerg med det tætte engagerende forældresamarbejde. Et tæt og 

stærkt forældresamarbejde, som ses i vores hverdag med en tæt dialog mellem 
forældre og lærere omkring elevernes skolegang. Det ses også i en aktiv engageret 
skolebestyrelse, der har hele skolens virksomhed på sinde.  

Vi vægter ”Det store fællesskab”  

Vores skolehverdag er fyldt af, at vi tror, at ”det store fællesskab” på tværs af skolens 

elever er af stor værdi for elevernes læring og trivsel. Vi forpligter os på at hjælpe 
eleverne ind i fællesskaber og hjælpe dem med at skabe venskaber. Børn er født med 

potentialet og en parathed til at indgå i sammenhænge, kommunikere og danne 
venskaber, som er helt centralt i deres oplevelse af at trives. Fællesskaberne på 

skolen rammesætter vi, mens vi understøtter eleverne i at danne egne venskaber.  

Det store fællesskab ser man på skolen bl.a. når 

• alle elever mødes til den fælles ugentlige fællessamling hver onsdag morgen 
med sang, fortælling og elevpræsentation – forældre er altid velkomne  

• eleverne i indskolingen har den månedlige ”store og små legevenner”, hvor de 

store elever inkludere de mindste i lege og aktiviteter  
• motionsdag, juleklippedag og 

lignede fællesdage altid har 
aktiviteter på tværs af årgange  

• vi har Engbjergugen – en 

tematisk uge med holddeling på 
tværs af årgange 

• legepatruljen laver aktiviteter for 
de mindre elever i frikvartererne  

• når alle elever fire gange om året 
sætter en formiddag af til at gøre 
rent i skuffer, mapper og på 

computeren og sammen får 
ryddet op i fællesområderne   
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En skoleuge med stor variation og optimale muligheder for åben skole 

Elever lærer på mange forskellige måder og motiveres af en afvekslende 

skolehverdag, hvor vi kan tilpasse undervisningsrammerne til læringsaktiviteterne. 
Derfor har vi skabt en uge, hvor lektionerne er på 60 minutter med god tid til 

fordybelse og med en ugentlig fagdag. Hver onsdag har klassen derfor kun et fag hele 
dagen. Dette giver mulighed for at klassen kan tage på tur, kan arbejde i dybden med 
kreative processer uden de mange skift. Eleverne vil opleve, at fire forskellige fag er 

del af fagrækken i løbet af en måned.      

Vi cykler deruad´ 

Vi er kendt for ofte at cykle til aktiviteter med eleverne. Det gør vi fordi vi tror, at 
eleverne har godt af at øve sig i at finde vej og begå sig i trafikken på cykel. Samtidig 

er det med til at gøre dem mere rubuste og give dem en oplevelse af at kunne selv. 

Heart Work – et spændende samarbejde med Rosenlund plejecenter  

Siden sommeren 2018 har vi haft et meget varmt og betydningsfuldt samarbejde med 
Rosenlund plejecenter. En af vores årgange er blevet venner med plejecentret beboer. 

De besøger dem jævnligt og vores elever er blevet en vigtig del af deres de ældres liv 
og omvendt. Generationsmødet og alt det, som det har givet os og vores elever, er 
der lavet flere udsendelser om på tvmidtvest.   
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Herning Model Skole  

Alle lærere har gennemgået et 2-årigt kursusforløb kaldet ”Herning Model Skole” i 

perioden 2017-2019. Uddannelsen har været med til at dygtiggøre os til bedre at 
kunne inkludere elever, bliver skarpere omkring klasseledelse, håndtere og forebygge 

problemadfærd samt skabe mere forudsigelighed i elevernes skolegang – alt sammen 
til stor gavn for alle vores elever. 

 

 

Samarbejde med børnehaven Kernehuset/Engblommen  

Vi er næsten bygget sammen med 

børnehaven Kernehuset/Engblommen, 
som vi får de fleste af vores elever fra i 
0. klasse. Det er ikke kun et tæt fysisk 

naboskab, men også et stærkt fagligt 
samarbejde omkring børnene i 

overgangene fra børnehave til skole. Vi 
besøger hinanden, samarbejder gennem 
hele året omkring børn i overgangen, for 

at sikre, at de får den bedste start på 
Engbjergskolen.  

    

 

Har man lyst til at komme og besøge os, er man altid velkommen til at kontakte os og 
få lavet en aftale.  


