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Information om aldersintegreret undervisning (AIU) på Hundslund Skole.
Hundslund Skole arbejder efter lidt andre principper end de fleste andre folkeskoler. Skolen indførte AIU og
rullende skolestart i August 2011.
1.
Vi har ikke almindelige klasser, men hold, hjemmehold ( tidligere klasser) og faghold.
2.
Elever modtager undervisning på faghold, ud fra deres faglige niveau, ikke ud fra deres alder.
3.
Skolen har rullende skolestart.
4.
Skolen består af indskoling 0.-3. årgang, og af mellemtrinnet 4.-6. årgang.
Hvad er et hjemmehold?
Et hjemmehold i indskolingen består af ca. 17 elever fra 0.-3. klasse. Her er 3 hold. Hold A, B og D. Eleven er
ca. 4 år i indskolingen.
I indskolingen er der en pædagog fra SFO tilknyttet hvert hold.
Et hjemmehold på mellemtrinnet består af ca. 24 elever fra 4.-6. årgang. Her er 2 hold. Hold X og Y. Eleven
er 3 år på mellemtrinnet.

Indskolingen
0. – 3. klasse trin

Mellemtrinnet
4. – 6. klasse trin

Hjemmehold
ABD

Hjemmeholdet
X og Y

Hundslund Skole har omkring 100 elever. Lærerne fungerer som ”klasselærer” for holdene, vi kalder det
hjemmeholdslærer.
På hjemmeholdet undervises eleverne i de kreative fag, idræt, musik, billedkunst, natur/teknik og
kristendom. Klassens tid bruges naturligvis også på hjemmeholdet.
På mellemtrinnet afhænger det af elevtallet (økonomi) om sløjd, madkundskab og håndarbejde foregår på
hjemmehold eller evt. årgangsdelt. 3. årgang har historie alene, mens mellemtrinnet har historie på
hjemmeholdet, dog ofte de 2 hold sammen med 2 lærere.
I 2014 indførte den nye skolereform engelsk på 1. og 2. årgang og tysk på 5. og 6. årgang. Det første år har
vi valgt at arbejde årgangsdelt med sprogfagene. Det naturlige vil nok være, at sprogfagene i indskolingen
og tysk også foregår på faghold, men det kommer evt. i 2015 eller 2016.
Alle fagtimer er lagt parallellagt i skemaet, dvs. at f.eks. alle dansktimer i indskolingen ligger samtidigt.
Lærerne kan således aftale gruppestørrelse, indhold osv. så undervisningen bliver bedst mulig.
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Hvad er et Faghold?
Et faghold består af mellem 10 og 20 elever. På et faghold, som omfatter fagene dansk, matematik og
engelsk (på mellemtrinnet), er man sammen med elever på (nogenlunde) samme faglige niveau. På
fagholdene (4 faghold / niveauer i indskolingen og 3 faghold/niveauer på mellemtrinnet) bliver man
undervist på det niveau, man aktuelt har. I princippet er der ingen, der keder sig eller får for svære opgaver.
Man begynder selvfølgelig på laveste niveau, når man begynder i skolen, men kan så rykke til næste trin i
november, i marts eller til august.
Fagholdene i indskolingen hedder blå, grøn, lilla og orange. På mellemtrinnet hedder fagholdene 1, 2 og 3.

FAGHOLDENE
Indskolingen
Blå

Grøn

Lilla

Mellemtrinnet
Orange

1

2

3

Rullende skolestart:
Man kan begynde i skolen enten i november, marts eller august. Hvornår man starter, er en beslutning, der
tages i samarbejde mellem forældre, børnehave og skole. Man bliver indskrevet på et eksisterende
hjemmehold. Her møder man elever, som kender skolen og de daglige rutiner. Man får, inden skolestart, en
makker fra hjemmeholdet, som hjælper med alle de daglige gøremål. Vi har en tæt kontakt til vores lokale
børnehave og alle børn kommer på mange besøg på skolen inden skolestart.

Rullende skolestart
Jan.

Feb. Mar. Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug. Sep. Okt. Nov.

Dec

Et skoleforløb kunne se sådan ud:
Peter begynder på skolen i november, fordi han ikke var 100 % klar til start i august. (Rullende skolestart).
(Peter var lidt ”forstyrret”, fordi forældrene lige var blevet skilt). Han indskrives på hold D, fordi der netop på
dette hold er en flok drenge, der matcher med Peters interesser. Han begynder på blåt faghold i dansk og
matematik. Men allerede i marts rykker han til grønt hold i matematik, fordi det er her hans styrkeside og
store interesse ligger. Til den kommende august bliver han naturligvis på hold D. Han får sikkert nogle nye
kammerater på hold D, da en 4-5 stykker fra holdet skal på mellemtrinnet og der skrives nye elever ind på
de 3 hjemmehold i indskolingen. Han bliver på grønt hold i matematik, og også i dansk bliver han på holdet,
som er blåt hold. Han er nemlig lige begyndt at forstå sammenhængen mellem bogstaver og ord og har
derfor brug for 3 eller 6 måneder mere på blåt hold, inden han rykker i dansk. Han rykker jo først, når
undervisningen på grønt hold i dansk vil give mening for ham. I løbet af de 4 år i indskolingen rykker man op
på næste faghold, når lærerne vurderer, at man er klar til det. På hjemmeholdet er man ”stabil”, men på
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holdet sker der dog en løbende udskiftning, da nogle jo skal op på mellemtrinnet og nye kommer til fra
børnehaven.
Hvorfor vælge Hundslund Skole?
Vi har den overbevisning, at med ca. 100 elever og en meget stabil gruppe af lærere og pædagoger, så er
denne organisation et godt sted at lære og være. Man er ikke låst i 7 år med bestemte ”kammerater”, som
man i en gammeldags klasse på 12-14 elever ellers ville være. Man kan i princippet skifte til et andet
hjemmehold, hvis det sociale ikke fungerer, (det kan man ikke med én klasse på hver årgang), og de ældre
elever på et hjemmehold er med i ”opdragelsen” af de nye på holdet. I hovedfagene bliver man undervist på
det faglige niveau, man har, således at eleverne bliver udfordret med opgaver, som de lige netop kan nå ved
at stå på tæer.
Specialundervisning:
Specialundervisning er som sådan afskaffet. På et hjemmehold eller et faghold, hvor nogle elever har
særlige behov, kan der sættes 2 lærere eller en pædagog på holdet. Så aftaler de 2 voksne, hvordan det
enkelte barn på holdet skal hjælpes bedst muligt. Det kan være med et særligt kursus i lyde, som støtte til
læsning, som lærer for en gruppe på 4, der ikke har angrebsteknik på lange ord osv. Det kan også være en
ugentlig samtale, så barnet har en særlig fortrolig, der kan guide barnet for at mindske konflikter med de
andre børn. Vores læsevejleder har nogle få timer om ugen med få elever på et hold. Det er elever, som har
særlige udfordringer i danskfaget.
Pædagogerne i SFO er hver tilknyttet et hjemmehold. De er med i undervisningen (3-6 timer om ugen) og
har hver 2. uge et teammøde med hjemmeholdslærerne om de enkelte børn på holdet. Der er således en
god kontakt mellem de voksne, sådan at der kan skabes en helhed i dagen for børnene.
I skoleåret 14/15 indskriver vi børn til 1. august 2014, onsdag i uge 47 i 2014 og onsdag i uge 11 i 2015. Disse
2 dage er også de 2 dage, hvor man kan rykke op på næste faghold (”rulledag”). Den følgende indskrivning
er så august 15.
Lidt om skolens Historie:
Hundslund Skole blev bygget som centralskole i 1960, slået sammen af 3 landsbyskoler.
Vi havde børnehaveklasse til og med 7. klasse indtil 2006, hvor kommunen besluttede at flytte 7. klasse til
Odder by. Vores børnehaveklasse blev afskaffet med AIU i 2011.
Skolen er ”kulturcenter” i byen og lokalerne bruges af mange foreninger. I de senere år er en del
idrætsaktiviteter rykket op i byens hal, som også har sidelokaler til andre ting. Der er kommet nyt kirkehus,
som huser en del aktiviteter. Købmandsbutikken er genåbnet og der er en del tilflytning af børnefamilier,
som udtrykker, at nærhed og sammenhæng i børnelivet har høj prioritet og det kan Hundslund tilbyde i
disse år.
Skolereformen fra 1.8.14:
Skolereformen har betydet længere skoledag, flere timer i nogle fag, vi har indført en halv times fælles
bevægelse sidst på formiddagen, ændrede pause- og lektions-længder og vores pædagoger er væsentligt
mere inddraget i undervisningen end før reformen. Der er altså mere professionelt personale tilstede i
undervisningen. Til gengæld er tiden til ”fri leg” i SFO blevet mindre, da SFO åbner kl. 13.45 mod tidligere
12.30. Indskolingen er her fra 7.45-13.45 og mellemtrinnet er her fra 7.45-14.35, dog fredag til 13.45.
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Sammenlægning:
I sommeren 2014 besluttede Odder Byråd, at dagplejen, børnehaven og skolen i Hundslund på sigt skal
være 1 institution, så vi er gået i gang med at forberede sammenlægningen her i september 14. Det nye
”Hundslund Skole og børnehus” skal være klart fra 1.1.2016, hvor bl.a. bestyrelsen, der vælges i foråret 16,
skal dække hele børneområdet i byen.

Niels Pytlich
skoleleder
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