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Undervisning i verdensklasse
På Esbjerg International School
er vi stolte over at kunne byde
på undervisning i international
topklasse til elever i alderen 3
til 17 år. Uanset hvilket niveau,
eleverne har fra tidligere skoler,
mener vi, at alle elever har
krav på at blive udfordret på
en måde, der udvikler dem til
at blive modne og klar til livet
efter skolen. Vi stiller krav til, at

eleverne viser skolen og hinanden respekt i hverdagen.

“

Respekt er i højsædet. Det
forventes derfor, at eleverne til
alle tider bliver respekteret og
udviser respekt

Ved at følge pensum fra Cambridge International sikrer vi,
at vores elever modtager en

globalt anerkendt undervisning
i høj international klasse, som
samtidig giver dem mulighed for at skifte til tilsvarende
skoler i udlandet – og senere til
universiteter og andre videregående uddannelser. Siden EIS
åbnede i 2008 med syv elever,
har vi i dag mere end 200 elever fra mere end 30 lande.

Effektiv undervisning og læring
Elevernes forskellighed bliver matchet af vores
professionelle personale, der har undervisningsbaggrund fra mere end 10 forskellige lande på fem forskellige kontinenter. Flere af vores
lærere har en mastergrad på deres felt og har
i gennemsnit syv års undervisningserfaring.

Klassernes størrelse sikrer, at hver elev får den
opmærksomhed, som han eller hun har krav
på. I overbygningen kan eleverne vælge mellem 11 forskellige certifikater (IGCSE), de kan
gå til eksamen i.

Fremragende faciliteter
Som besøgende på EIS vil man hurtigt opdage,
at vi på vores campus råder over et stort udvalg af fremragende faciliteter, der er bygget
til undervisning af elever. Oplev de store, lyse
klasseværelser, gymnnastiksalen, biblioteket,
vores laboratorium i verdensklasse, computerrummet, fodboldbanerne, de to store legeplad-

ser, de to udendørs basketballbaner og alle de
grønne områder.
Vores veludstyrede og helt nye laboratorium
giver de bedste betingelser for læring og udvikling i fagene: Biologi, Fysik, Kemi og Naturfag.

Early Years
Early Years er et undervisningsprogram for børn i
alderen 3 og 4 år. Fokus er på social og læringsmæssig udvikling gennem et sjovt og hyggeligt
miljø fyldt med leg og læring. Ligesom Kids Stop
åbner Early Years klokken 6:30 og lukker ned
klokken 16:30.

Musik
Musikundervisningen spiller en stor rolle på skolen. Studier viser, at elever, som deltager aktivt og
målrettet i musiktimerne, også lærer mere effektivt i
andre områder af undervisningen og udvikler sig i
de sproglige såvel som de matematiske fag.
Indskolingseleverne får den grundlæggende undervisning i musik – både teoretisk og praktisk. På
overbygningen kommer eleverne til at spille på et
blæserinstrument, strygerinstrument eller rytmisk
baseret instrument i skolens orkester og deltager
desuden i to årlige koncerter.

Teknologi i undervisningen
EIS er frontløbere, når det komme til anvendelse af
teknologi i undervisningen. Smartboards og iPads er
en integreret og naturlig del af undervisningen. Vi har
et computerlokale, som vi bruger til vores undervisning
i Informations- og Kommunikationsteknologi, og alt
vores IT-udstyr er up-to-date.

Kids Stop
For elever fra indskolingen, som ankommer tidligt om morgenen, og som skal sent hjem er Kids Stop
oplagt uden for skoletiden. Her hygger vi os, og vi har det sjovt sammen. Eleverne kan spille spil, melde
sig på et af de kreative hold, få styr på lektierne eller lege med kammeraterne udenfor. Kids Stop har
yderligere åbent en stor del af sommeren, hvor eleverne kommer på flere ekskursioner.

Klubber og ekstrahold
Deltagelse i fritidsaktiviteter som klubber og ekstrahold er vigtigt, hvis eleverne skal have en god
afrundet uddannelse. Disse klubber og teams
giver både eleverne social udvikling, morskab
og udfordringer, hvis de ønsker at bruge kroppen
eller hjernen uden for den almindelige undervisning.
Aktive elever er glade elever, og ud over den
almindelige undervisning i idræt, har eleverne
på EIS også rig mulighed for at være meget
aktive i sport indenfor såvel som udenfor. Esbjerg

International School har hold i fodbold, basketball, volleyball, atletik, løb, badminton, rugby og
cricket. Hvert år deltager skolen i en turnering
mod andre internationale skoler i Danmark og
evt. udlandet.
For de boglige og kreative har vi også tilbud.
Blandt andet kan eleverne melde sig til MUN
(Model United Nations – FN for skoleelever),
hvor eleverne kommer på en tur til udlandet og
repræsenterer et andet land. Ud over MUN har vi
også korundervisning, elevråd og et dramahold.

Fag, vi tilbyder:
Engelsk
Matematik
Kemi
Fysik
Biologi
Naturfag
Historie

EIS skaber et trygt
undervisningsmiljø, hvor alle
elever, ansatte og forældre
sammen engagerer sig i
skabelsen af en tryg og
alsidig undervisning.
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Idræt
Musik
Informations- og
Kommunikationsteknologi (IT)
Yearbook (journalistik og
layout)

EIS løfter elevens
engagement til et højt,
reflektivt akademisk niveau,
der fokuserer på det enkelte
individs behov, og viser
vejen mod det næste
læringsmæssige skridt.

Billedkunst
Dansk
Tysk
Spansk
Dansk og Tysk tilbydes også
som modersmålsundervisning.

Eleverne på EIS opnår ny viden
og nye evner via inspirerende
refleksion og engagement.

LEARN reflect

EIS sigter mod at skabe evigt vidensøgende individer, der har redskaberne til en succesfuld fremtid
som respekterende og ansvarsfulde borgere - lokalt og globalt.

Tilmelding og betingelser
Esbjerg International School er åben for alle. Vi foretager ingen tests af nye elever. Desuden giver vi 50%
rabat ved andet barn. Yderligere søskende deltager gratis.
Når tilgængeligheden tillader det, udbyder vi et begrænset antal legatpladser til familier, der udviser et
vedvarende økonomisk behov.
Tag et kig på vores hjemmeside for at se yderligere detaljer angående tilmelding,
betingelser og betaling.

www.esbjerginternationalschool.dk

Vi glæder os til at møde jer!
Den bedste måde at lære mere om skolen er at opleve den med egne øjne. Jeres børn har muligheden
for at få en prøveuge på skolen uden betaling.

Kontakt os!
Kontorets åbningstid:
Mandag - Torsdag: 7:00 - 14:30
Fredag: 7:00 - 14:00

Guldager Skolevej 4
6710 Esbjerg V
Denmark

+45 7610 5399
mail@esbjerginternationalschool.dk
www.esbjerginternationalschool.dk
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