
Stenhus Kostskole 2019/2020 

Kerneområde 1, 
Skolens profil 
 
Status 

Stenhus Kostskole er en fri grundskole. En fri grundskole er en privat, selvejende institution for 
undervisningspligtige børn. Skolen skal drive sin virksomhed i henhold til lov om friskoler og private 
grundskoler og skal være godkendt af Undervisningsministeriet. For at modtage statstilskud skal 
skolen i henhold til nævnte lov opfylde en række tilskudsbetingelser. Skolen er organiseret i 
Danmarks Privatskoleforening. 

Stenhus Kostskoles værdigrundlag er vedtaget af skolens bestyrelse og fremgår af skolens 
hjemmeside. Skolens grundsten er målsætningen: ”Det er Stenhus Kostskoles målsætning at 
udvikle et højt fagligt og dannelsesmæssigt niveau.” Deri ligger iflg. vores vision: ”Vi vil på Stenhus 
Kostskole udvikle eleverne til fagligt stærke og reflekterende selvstændige unge mennesker. Vi vil 
give den enkelte elev et solidt fundament af viden, hvor værdier som ansvar, konsekvens, gensidig 
respekt, åbenhed og glæde er en vigtig del af hverdagen. Vi vil skabe en sammenhæng mellem 
indlæring, krop og sund mad.” 

Med denne målsætning og vision forbereder skolen eleverne til deres videre uddannelser. Visionen 
er i skoleåret 2019/2020 blevet evalueret af skolens lærere, forældrerepræsentanter og bestyrelse, 
som har evalueret, hvorvidt og hvordan skolen lever op til målsætning og vision. I den efterfølgende 
opsamling blev det konkluderet, at skolen lever op til denne og at dette er tydeligt for lærere og 
forældre, men at der i skolen vision mangler fokus på elevernes livsduelighed og psykiske ro og 
styrke.  

Skolen har 590 elever, hvoraf 25 bor på kostskolen, og ca 45 lærere.  

Skolen har som regel 4 spor på 5. og 6. årgang, 5 spor på 7. årgang, 6 spor på 8. årgang og 9. 
årgang og 2 på 10. klassetrin. 

Der undervises i alle fag på alle klassetrin, bortset fra tysk, der begynder på 6. klassetrin, 
samfundsfag, der begynder på 8. klassetrin. Elever på 6., 7. og 8. klassetrin undervises i 
hjemkundskab. Derudover er der obligatorisk undervisning i kinesisk sprog og kultur på 5. og 6. 
klassetrin, mens faget er valgfrit på 8. og 9. klassetrin. 5. klasserne har svømning en gang om ugen 
den ene halvdel af skoleåret. Derudover er der obligatorisk undervisning i økonomi i 10A og 10I. Der 
tilbydes lektiehjælp hver eftermiddag for alle elever. 

Skolen er organiseret på følgende måde: 

Daglig ledelse: Skoleleder, viceskoleleder og pædagogisk leder 

Skolen har elever fra 5. til 10. klasse og er ikke afdelingsopdelt. 

Der er turbo-hold i matematik i 9. klasse, hvor skolen tilbyder de dygtigste elever undervisning i 
matematiske emner, der ligger udover fælles mål. 

Skolen aflægger folkeskolens afgangsprøver. 

Vi følger Fælles mål for fagene: Dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi, geografi, fysik/kemi, 
historie, samfundsfag og idræt. Faget billedkunst består af kreative udfoldelser inden for områderne 
almindelig billedkunst, sløjd og håndarbejde. Se separat skrivelse til sidst i dette dokument. 



 

Mål 

At indarbejde elevernes livsduelighed og psykiske ro og styrke i skolens vision og målsætning såvel 
som skolens hverdag. 

Handleplan 

Udarbejde en tilføjelse til skolens vision og målsætning. 


