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HJERTELIG VELKOMMEN TIL VIBORG PRIVATE REALSKOLE
Først og fremmest vil jeg gerne byde rigtig hjertelig velkommen til denne korte introduktion til vores skole. Jeg
håber, at denne folder vil give jer indtryk af vores fantastiske dagligdag sammen med 750 glade og videbegærli
ge elever samt en engageret og dygtig medarbejdergruppe.
Viborg private Realskole er en traditionsrig skole, der har tilbudt undervisning og dannelse til Viborgs børn
og unge i mere end 125 år. Vi har store forventninger til skolens elevgruppe, og vi er meget stolte af elevernes
store engagement i vores faglige og sociale liv.
En god omgangstone, båret af tryghed og nærvær, går hånd i hånd med faglige forventninger og et højt ambi
tionsniveau. Vi tror ligeledes på den gensidige faglige inspiration samt effekten af gode arbejdsvaner - lektier
og hjemmearbejde er således en integreret del af vores undervisning.
Vi oplever skolens forældre som en stor ressource, der via opbakning og engagement er med til at understøtte
skolens virke. Et tæt og godt skole-hjem-samarbejde er derfor et nødvendigt udgangspunkt for, at vi sammen
kan skabe de bedste udviklingsbetingelser for skolens elever.
Vel mødt på Viborg private Realskole!
Mange venlige hilsener fra Lisbeth Rose-Hansen, skoleleder

BØRNEVILLAEN PÅ VIBORG PRIVATE REALSKOLE

I et trygt og inspirerende miljø får børnene hos os en god start på et langt skoleliv.
Eleverne fra 0. - 3. klasse har deres hverdag i vores dejlige Børnevilla, hvor der er skabt et godt, inspirerende
og kreativt læringsmiljø. I Børnevillaen har vi en lav klassekvotient på 20 elever, som er med til at understøtte
elevernes følelse af tryghed og nærvær.
I forlængelse af undervisningen tilbyder vi SFO i trygge rammer med eftermiddagsaktiviteter, leg og hygge. Læ
rere og pædagoger i Børnevillaen indgår i et tæt samarbejde om børnenes læring og trivsel, så børnene oplever
en sammenhængende dagligdag med både skole og SFO.
Som noget særligt tilbyder vi engelsk, Play & Learn, allerede fra børnehaveklassen, svømning fra 2. klasse og
en struktureret læsevejledning gennem hele indskolingsforløbet. Vi prioriterer en høj faglighed, og vi følger det
enkelte barns udvikling såvel fagligt som socialt.
... vores børn kan med tryghed og tillid i ryggen blot vokse og lære og opleve lykken!

MIDT I DET HELE...

Skolens mellemtrinselever har deres dagligdag i nogle af skolens smukke og historiske bygninger. Her har de
klasselokaler dør om dør med deres årgangskammerater i en tryg og nærværende atmosfære. Vi oplever således,
at mange af vores elever har gode og nære venskaber med drenge og piger fra hele årgangen. Vores årlige skole
rejser på mellemtrinnet bliver ligeledes afholdt som en fælles oplevelse for alle elever på det aktuelle klassetrin.
Som mellemtrinselev er man midt i sit skoleforløb. Vi udnytter det engagement og det videbegær, som eleverne
i denne aldersgruppe naturligt er i besiddelse af og skaber således, sammen med eleverne, en hverdag på skolen
som emmer af begejstring, virkelyst og fællesskab.
Eleverne har fortsat svømning i 4. og 5. klasse. Sprogfagene vægtes højt, så ud over engelsk modtager eleverne
undervisning i tysk fra 5. kl. og tilbydes fransk som tredje fremmedsprog fra 7. klasse.
Skolen prioriterer generelt et højt ugentligt lektionstal i de fleste fag, og eleverne tilbydes en høj faglighed samt
et inspirerende læringsmiljø.

LIVET I KREDITFORENINGEN

I byens tidligere Kreditforening er værdipapirer og pengesager nu skiftet ud med tyske verber, kortfilm og kemi
forsøg. Viborg private Realskole overtog den historiske og bevaringsværdige bygning i 2015. I dag skaber huset
rammen om dagligdagen for 300 af vores ældste elever.
8. – 10. klasse er afslutningen på et langt grundskoleforløb, og det er i disse år, at eleverne træffer en række
væsentlige beslutninger for deres fremtidige liv. Vi ønsker at være med til at sikre, at vores elever får de opti
male muligheder for at komme godt videre i livet, og vi skaber derfor en udskoling, som er præget af et højt
fagligt niveau samt en række faglige og sociale forventninger til eleverne.
Vi prioriterer, at eleverne modtager en fagligt inspirerende og velfunderet undervisning i samtlige fag, og der er
derudover mulighed for at fordybe sig i et eller flere af vores valgfag.
Vores ældste klasser er på skolerejser af fem dages varighed, og disse går til København, Berlin samt en tredje
europæisk hovedstad. Rejserne foregår årgangsvis, og der er naturligvis både et undervisningsmæssigt og et
socialt formål med rejserne.

VIBORG INTERNATIONAL SCHOOL

Viborg International School is an integral part of Viborg private Realskole, catering for approximately 75
students, aged 5-16. Our students come from a diverse range of cultural backgrounds and are the children of
International parents residing in Denmark, Danish Expats returning from abroad and International minded Da
nes. VIS follows the Cambridge International Examinations curriculum with English being the primary langua
ge of communication. However, all students are taught Danish at their own level and it is available up to a First
Language exam level (FP9).
Viborg International School has a holistic approach to education having an ultimate goal of producing well
balanced Global Citizens with a key emphasis on personal development and academic studies. Students are
encouraged through play and social interaction to become self-aware and inclusive.
The IGCSE programme prepares students from entrance into International Baccalaureate Programmes, Danish
Gymnasium and International Exchange Programmes.
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