
Hvorfor peger vi i den rigtige retning ?



Stauning Skole er overlegne hvad angår IT. Vi har interaktive whiteboards i
alle klasselokaler, flest computere pr. elev i hele kommunen og alle elever
får udleveret en iPad.

Hvorfor iPads?
Stauning Skole ønsker at inddrage tidssvarende medier i undervisningen.
Ved at anvende iPads kobler vi os på elevernes i forvejen stærke it-

kompetencer samt deres engagement og motivation for undervisningen.

Vi forventer, at vi bedre kan imødekomme kommunens krav om
inklusion (møde barnet hvor det er i dets udvikling), netop fordi

iPads kan være med til at flytte undervisningen fra tavlen og
ned til børnene. Eleverne på Stauning Skole må tage 

iPad'en med hjem, og det betyder, at læring kan finde
sted til alle tider og alle vegne.

Vi eer  oveerlleggnne  hhvvadd  aannggåårr  IITT..........



Stauning Skole indfører fra næste skoleår en times idræt/motion hver
dag!

Hvorfor motion?
Resultater fra adskillige undersøgelser viser tydeligt, at børn der er fysisk
aktive, er mere koncentrerede og engagerede i den efterfølgende boglige
undervisning. Især børn som har svært ved at sidde stille har lettere ved
at koncentrere sig om undervisningen, efter de har været fysisk aktive.

Vi ønsker ydermere at fremme trivsel og velvære, forbedre
elevernes kondition og øge deres glæde og selvværd.

Dansk Skoleidræt udtaler: ”-Vi ved, at vaner dannes tidligt
og ved at vænne børnene til at dyrke idræt allerede i de tidlige
skoleår, vil de føre de gode idrætsvaner med over i deres 
ungdoms- og voksenliv.”

Motion på skemaett......



Vi tilbyder vejledende timetal og morgenmoduler med fokus på IT,
læsning og idræt. Desuden har vi linjefagsuddannede lærere i næsten

alle fag.

Faglighed – derfor….
Stauning Skole arbejder med vejledende timetal. Det vil
sige, at antallet af undervisningstimer er en del højere end

det krævede minimumstimetal, som nogle folkeskoler 
tilbyder. Det betyder op til 4 ugers mere undervisning på et år,

eller 1 års mere undervisning i et helt folkeskoleliv!

For at give eleverne et ekstra løft i læsning, IT og idræt, begynder
vi hver morgen med et modul på 25 min. Her bliver der enten læst,

løbet eller undervist i IT. Morgenmodulerne tilbydes udover det 
vejledende timetal!

Faglighed  -- ddeerrffoorr......



Som en del af skolens sundhedspolitik har vi indført gratis frugtordning.
Alle elever får tilbudt frugt to gange dagligt. Frugten varierer fra dag til dag.

Gratis frugtordning - derfor..
Selvom langt de fleste børn og unge synes at frugt og grønt smager godt, er
det kun 1 ud af 5, der spiser nok frugt og grønt. Stauning Skole 
sikrer, at eleverne får tid til både at spise sundt og komme ud og
holde frikvarter.

Frugtpausen bidrager til klassens kultur, sammenhold, 
trivsel og indlæring. Frugt midt på formiddagen og over
middag giver børnene fornyet energi, og frugten er med
til at sikre mere koncentrerede elever, som klarer sig
bedre i skolen. Skolefrugt er en effektiv måde at
få alle børn til at spise frugt og grønt og er 
dermed en stor del af kampen mod fedme.

Frugtpauseer  øgerr  ttrriivseell  oogg  iinnddllæærriinngg........



På Stauning Skole tilbyder vi en tryg og sikker skolegang. Vi er en lille
overskuelig skole, hvor lærere og ledelse har fokus på og kendskab til hvert
enkelt barn. Vi arbejder målrettet på at bekæmpe mobning. Vi tilbyder 
lektiecafé hver dag.

Tryghed – derfor…
Det skal være trygt at gå i skole, og alle børn skal kunne gå i skole

uden at blive udsat for vold eller mobning.
Læring forstærkes gennem udfordringer
og blokeres gennem trusler. Hvis ikke et
barn er tryg i dagligdagen, vil det være

med til at blokere for læring. Tryghed
og godt kammeratskab er med til at

skabe grobund for læring, mens
utryghed og uløste konflikter skaber

uro og forstyrrer barnets læring.

Tryghheed ogg  ffæærrree  kkoonffllikktteerr........



Stauning Børnehave er en integreret børnehave og fritidsordning, som er
bygget sammen med skolen.

”Den røde tråd”
Skolen og børnehaven har et fantastisk godt samarbejde, dette opnår vi bl.a.
fordi, vi har et fælles lederteam. Vi arrangerer fælles uger, hvor alle børnene
er sammen og vi bruger samme pædagogiske teorier.

Vores mål er at skabe en rød tråd gennem hele det institutionelle forløb 
børnene er igennem. Børnene kender fra deres tid i børnehaven 
allerede skolen og lærerne. Dette er med til at skabe tryghed og 
en god overgang fra børnehave til skole.

Vi bruger aktivt den skønne natur med skov, havn og 
fjord lige uden for døren. Legepladsen er total-
renoveret med godkendte redskaber.

Stauning Børnnehhaavve



Stauning Skole - Kirkebyvej 65 • 6900 Skjern 
Tlf. 9974 1950 • stauningskole.dk
Mail: stauningskole@rksk.dk

Støtteforeningen for Stauning Skole
Tlf. 5222 2054
Mail: sssf@stauning-dejbjerg.dk

Støtteforeningen for Stauning Skole sørger naturligvis for, at dit barn kom-
mer sikkert fra Skjern til Stauning Skole og hjem igen. Vi har investeret i en
mindre bus, hvor 5 frivillige erfarne chauffører sætter en ære i, at netop
deres ugentlige tur bliver en helt speciel oplevelse for børnene.

Vi er meget stolte over at være støtteforening for den folkeskole i hele 
Ringkøbing/Skjern kommune, der de seneste to gange har taget første-
pladsen i de tilfredshedsundersøgelser, der er gennemført.

Så tænk på Stauning Skole, hvis du ønsker lidt mere af alting…

Vi sørger for trrannspporrteen……


