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SKOLEN PÅ HEDEN
Hedegårdenes Skole er en gammel byskole fra 
starten af 1900-tallet, som i dag ligger midt i det 
centrale Roskilde. Da skolen blev bygget, lå den ude 
på heden mellem gårdene – deraf navnet. I dag er 
Hedegårdenes Skole en moderne tosporet folke-
skole med godt 400 børn fra 0. til 9. klasse og 60 
lærere og pædagoger.

LILLE SKOLE MED STOR TRYGHED
Skolen er to-sporet med relativt små klasser i både 
indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. 
Det giver mulighed for at se det enkelte barn både 
fagligt, personligt og socialt. TRIVSEL OG LÆRING GÅR HÅND I HÅND

På Hedegårdenes Skole går læring og trivsel hånd i hånd. Trivsel er  
grundlaget for al god læring, og vi ved, at børn kun kan lære, når de har 
det godt personligt og socialt. Derfor arbejder vi systematisk med trivsel i 
hverdagen, og skolen ligger generelt højt i de nationale trivselsmålinger.



TÆT SAMARBEJDE MED FORÆLDRENE
En central ingrediens i en god skolegang er et tæt 
og tillidsfuldt skole-hjem-samarbejde. Vi holder 
kontakten med jer som forældre gennem foræl-
dremøder, skole-hjem-samtaler, kommunikation på 
Aula og selvfølgelig gennem jeres daglige kontakt 
med pædagoger og lærere. Som forælder er du 
også altid velkommen til at kontakte skolen, hvis du 
sidder med et spørgsmål eller undren om skolen – 
også inden dit barn begynder hos os. 

PLADS TIL ALLE
På Hedegårdenes Skole er der plads til alle – og alle 
giver plads til hinanden. Vi har 400 elever fra stort 
set hele verden og huser også kommunens mod-
tageklasser for børn, som ikke kan dansk endnu. Vi 
ser mangfoldighed som en ressource og en gave 
i dagligdagen. Vi ved, at børn vokser både fagligt, 
personligt og socialt, når de oplever, at der ikke bare 
er én rigtig måde at leve på men mange forskellige. 

VI TRYKKER PÅ DEN FAGLIGE SPEEDER
På Hedegårdenes Skole er vi stolte af vores fag-
lighed. Lærerne følger hver elevs faglige udvikling 
nøje. Det betyder, at vi giver systematisk støtte – 
både til de elever, som har behov for noget ekstra 
og til de elever, som har brug for at trykke på den 
faglige speeder. Lærerteamene følger både udvik-
lingen i klassen som helhed og zoomer ind på den 
enkeltes elevs progression i fagene. Skolen har mo-
derne faglokaler i alle fag fra musik og billedkunst 
til science, madkundskab og håndværk og design. 

SÆRLIGT FOKUS PÅ  
IDRÆT OG BEVÆGELSE
Hedegårdenes Skole har siden 2016 været profil- 
idrætsskole. Det betyder, at vores elever i 1. til 6. 
klasse har dobbelt så mange idrætstimer som på 
andre skoler – nemlig fire timer om ugen.  
Derudover arbejder vi med bevægelse i alle fag,  
for vi ved, at børn lærer bedre, når både krop og 
hjerne er aktive. Skolen samarbejder også med  
en lang række idrætsforeninger, så vores elever  
gennem deres skoleliv prøver alt fra capoeira til 
tennis og håndbold.



SKOLENS CENTRALE VÆRDIER:  
MEDBORGERSKAB, BÆREDYGTIGHED OG GLOBALISERING
Skolen har tre grundlæggende værdier, som undervisningen, hverdagen og samar-
bejdet med jer forældre bygger på:

Medborgerskab: Med medborgerskab forstår vi, at der på skolen skal være fokus 
på fællesskab, ansvarlighed og demokrati. Det betyder blandt andet, at vi inddrager 
forældre, elever og andre samarbejdspartnere i skolens arbejde og beslutninger. 

Bæredygtighed: Med bæredygtighed forstår vi, at vi tager vores ansvar for miljøet og 
klimaet alvorligt og udviser god adfærd i vores omgang med ressourcerne. Vi arbej-
der for et sundt, inspirerende og udviklende arbejdsmiljø for både børn og voksne.

Globalisering: Med globalisering forstår vi, at vi har engagement, respekt og forstå-
else for forskellighed og eksisterende traditioner. På den måde bliver vores elever 
livsduelige verdensborgere.

PÅ HEDEGÅRDENES SKOLE ER VÆRDIER IKKE BLOT PÆNE ORD. DIT 
BARN MÆRKER VORES VÆRDIER KONKRET I HVERDAGEN PÅ DENNE 
MÅDE: 

• Traditioner: Hvert år har vi både idrætsdag og to ”tværsuger”, hvor elever arbejder sammen 
på tværs af klasser eller årgange. Vi har morgensang hver fredag i indskolingen og holder 
hvert år juleklippedag og adventssamling, ligesom vi markerer Lucia, fejrer fastelavn og hal-
loween. Og så har vi lejrskoler, når eleverne kommer i 5. og 8. klasse.

• Venskabsklasser: Alle klasser har venskabsklasser på andre årgange. Det skaber fællesskab, 
sammenhold og tolerance på tværs af alder, klasser etc.

• Legepatrulje: Udvalgte elever fra 6. årgang er uddannet i at sætte gang i fælles lege i fri- 
kvartererne for elever i 0. og 1. klasse. Det skaber fællesskab og får de mindre elever til at være 
mere aktive og bevæge sig.

• Hilsekultur: Både elever, ansatte og forældre fra Hedegårdenes Skole hilser på hinanden – 
hvad enten vi mødes på gangen, i kantinen, i skolegården eller i Føtex lørdag formiddag.

• Folkekøkken: Der er folkekøkken i kantinen seks-otte gange om året. Her kan forældre og 
børn møde hinanden på tværs af klasser og årgange.

• Elevråd: Skolen har to elevråd – et for 0. til 4. klasse og et for 5. til 9. klasse – som giver elever-
ne medindflydelse på deres hverdag.

• Red Barnet Ambassadørskole: Vi har været ambassadørskole for Red Barnet siden 2014 og 
markerer fx hvert år børnerettighedsdagen med en fælles temadag for alle elever.

• Grønt flag: Skolen har Grønt Flag. Derfor lærer alle elever om bæredygtig udvikling og hvor-
dan vi kan passe på vores natur og miljø. Alle klasser arbejder med grønne aktiviteter og 
deltager i oprydningsdage på skolens område. Det er bæredygtighed og social ansvarlighed i 
børnehøjde.

• Miljøhaven: Skolen har en miljøhave, som bliver brugt til udeaktiviteter. Det kan handle om 
alt fra social trivsel til naturfag. I miljøhaven kan børnene dyrke krydderurter, lave bål eller 
overnatte i shelter. Forældre kan også låne shelterne til klasseovernatning.



EN SFO MED PLADS TIL  
FRI FANTASI OG NØRKLERI
Skolens skolefritidsordning (SFO) deler lokaler med 
indskolingen og er åben både før skole fra 6.30-
8.00 og efter skole fra 13.30 til 17.00. Om morgenen 
er der morgenmad i SFO’en, og om eftermiddagen 
får alle børn i SFO’en eftermiddagsmad. Hverdagen 
i SFO’en veksler mellem fri leg og voksenstyrede 
aktiviteter. Vi har rum for både bevægelseslege og 
sved på panden i hallen, fri fantasilege på skolens 
grønne arealer og kreative nørklerier i håndværk- og 
designlokalerne. Det pædagogiske arbejde i SFO’en 
bygger på nærvær, fællesskab og børneinddragelse.

Vi glæder os til at byde dit barn og dig  
velkommen på Hedegårdenes Skole.

Hedegårdenes Skole
Københavnsvej 34
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 42 21
Mail: Hedegardenes.skole@roskilde.dk
Web: hedegaardenesskole.aula.dk


