
Velkommen til Dalmose Skole
En skole fra 0. til 9. klasse med vægt på høj faglighed  
og en alsidig hverdag.
På Dalmose Skole dyrkes nærvær og fællesskab fordi 
trivsel og faglighed går hånd i hånd – Her er plads til alle.
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 Dalmose Skole er placeret i rolige  
 og dejlige omgivelser midt i  
 Dalmose tæt på busstationen, 

idrætshallen og grønne områder, hvil-
ket giver rig mulighed for aktiviteter ude 
som inde. Skolen er velholdt og fremstår 
moderne med lyse klasselokaler og nye-
ste IT-udstyr.
Skolen rummer alle klassetrin fra 0. til 9. 
klasse og med ca 200 elever på hele sko-
len er der plads til nærhed, fællesskab og 
et tæt kammeratskab på tværs af alder 
og køn.

Trods skolens størrelse er vi helt med 
fremme på alle læringsmetoder.
IT er en naturlig del af undervisningen og 
alle får udleveret Ipad fra skolen. Ipads 
udleveres nu allerede i 0. klasse. 
 
Vi sætter pris på vores lokalområde og 
bruger det aktivt i undervisningen fx i 
form af:

• Stop madspild sammen med Dagli’ 
Brugsen Dalmose, hvor reefood bringes 
ind i undervisningen.
• Det årlige projekt ”En by i byen” hvor 

hele byen og erhvervslivet bringes ind i 
undervisningen.

• Samarbejde med lokale idrætsforenin-
ger og erhverv omkring profilfagene.
• Omkringliggende skov og natur der 

inddrages i naturfag og idræt.
• Læsevenner på aktivitetscentret for 

indskolingen.

Førskolekoncept
Som en helt unik mulighed i Slagelse 
kommune, har vi i Dalmose udviklet et 
førskolekoncept sammen med Dagin-
stitutionen som giver en super brobyg-
ning mellem børnehave og skolestart.  
 Det sidste år i børnehaven kommer-
børnene hver tirsdag over på skolen 
sammen med en af pædagogerne og 
har 0. klasses lærer hele formiddagen.  
Formålet med dette forløb er at gøre 
børnene skoleparate.
 Vores erfaring med konceptet er, at 
børnene er helt klar til skolegang fra 
første dag i 0. klasse. Dermed starter 
indlæringen tidligt og de fleste knækker 
læsekoden før udg. af 0. klasse. Målinger 
viser nu at vi fx. i 3.klasse opnår læsefær-
digheder over landsgennemsnittet.

Indskolingen
0.-6. klasse holder til i indskolingsblok-
ken og vi gør meget for at børnene, på 
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tværs af alder, lærer hinanden sociale 
kompetencer. Fx. har 0. klasse altid 6. 
klasse som venskabsklasse, så der hur-
tigt dannes relationer på tværs af alder.  
 På den måde føler man sig aldrig alene 
på skolen når man starter i skole. Nærvær 
og fællesskab er altafgørende for god 
trivsel. Trivsel er afgørende for indlæ-
ringen og derfor fokuserer vi meget på 
sundhed både mentalt og fysisk. Vi ved 
at de faglige læringsmål opnås lettere 
hos elever der trives godt.

Udskolingen
I 7.-9. klasse på Dalmose Skole foregår un-
dervisningen i fire profiler. Profilerne væl-
ges for 1 år ad gangen. Formålet med pro-
filundervisningen er, at man kan styrke sin 
faglighed inden for et bestemt område.  
 Det betyder også, at man som profil-
elev skal arbejde målrettet med sin  
læring og have faglige ambitioner. I de 
fleste af ugens lektioner er man sammen 
med sin grundklasse og har et helt al-
mindeligt skema. I 5 lektioner om ugen 
er man sammen med sit profilhold, der 
består af elever fra 7., 8. og 9. årgang.

De fire profiler er:
Almen profil: 
Fokus på madkundskab, hvor man både 
lærer sit grundkøkken, men også udfor-
dres med anderledes retter og reefood 
og stop madspild. På den almene profil 
fokuseres også på almen lektiehjælp. 
 
Humaniora profil:
Fokus på de sproglige fag samt kultur-
fagene historie, religion mv. Her bliver 
man skrap til informationssøgning, da-
taindsamling, kildekritik, analyser og for-
tolkning.

Naturfaglig profil:
Fokus på de naturvidenskabelige fag, 
som bruges til at blive klogere på verden 
omkring os.

Idrætsprofil:
Fokus på teori og praksis indenfor for-
skellige sportsgrene, som man normalt 
ikke stifter bekendtskab med indenfor 
skoletiden.  
(du kan læse mere om profilerne på  
vores hjemmesiden). 
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Traditioner og aktiviteter:
Halloween, Lucia-optog, Fælles jule-
afslutning, Skolefester, Skolekomedie, 
Borgturneringer på tværs af skoler, Vol-
leyturnering, Hold byen ren og Båldag er 
nogle af de traditionsbundne aktiviteter 
som vi dyrker på skolen.

Skoleintra:
Skoleintra anvendes til ugeplaner, infor-
mationer, skemaændringer m.m. og der 
er adgang via app og web.
 

Kontaktoplysninger og links 
Dalmose Skole 
Blomstervænget 5
4261 Dalmose
Tlf 58 11 15 10
Hjemmeside: 
dalmoseskole.slagelse.dk
www.facebook.com/dalmoseskole
Nyttige Links:
Dalmose Daginstitution:
dalmosedaginstitution.slagelse.dk
Dalmose By:
www.dalmose-by.dk
www.facebook.com/dalmosegruppen

Praktisk info:
Faste morgenrutiner:
Første time begynder kl. 7.35 mandag til fredag.
Hele skolen holder fælles morgensamling hver mandag med fællessang,  
optræden, temaer, informationer mm. 
Før og efter skole for de mindste…
I Dalmose daginstitution er der et fuldt aldersintegreret dagtilbud.
Her er der fritidshjemsordning for 0.-4. klasse før og efter skoletid samt klub-
tilbud for 4. – 6. klasse efter skoletid. Se mere under Dalmose Daginstitution.


