Første skoledag
Allerførst: Velkommen tilbage til både elever, forældre og ansatte. Vi håber, at I alle sammen
har haft en dejlig sommer. Danske somre kan der siges og skrives meget om… men vi må
konstatere, at den megen regn har fået andet end planter til at spire og gro. Vi har i hvert fald
lige budt flokkevis af børn velkommen tilbage, hvoraf mange var skudt gevaldigt i vejret
henover sommeren.
Selvom det er dejligt med ferie, kan vi også tydeligt se og mærke, at børnene har savnet
hinanden og er glade for at være sammen igen. Der findes næppe et bedre udgangspunkt for
et nyt skoleår end klasser, der summer af snak, glæde og gode ferieminder – og vi glæder os til
at tage hul på alt det nye og alt det gamle.

Forældremøder
I denne og næste måned holder alle klasser forældremøder. Møderne starter kl. 17 og slutter
kl. 19. Forældre fra både A- og B- klassen mødes i Riddersalen, hvor der orienteres om eller
drøftes ting, der er relevante for begge klassers forældre. Herefter rykker den ene klasses
forældre og lærere teltpælene op og fortsætter mødet i et andet lokale, mens den anden klasse
bliver i Riddersalen. Mødet er uden elever. Klassernes hovedlærere (=dansk-, matematik- og
klasselærere) deltager altid i forældremøderne. Herudover vil lærere i nye fag komme og
præsentere deres fag, ligesom nye lærere også kommer forbi og præsenterer sig, hvis klassen
har skiftet lærer. Klasselærerne orienterer hver især nærmere om indholdet på de enkelte
forældremøder.

PC’ere fra 5. klasse
Som I tidligere har fået at vide, har vi valgt at bede alle elever fra 5. klassetrin om at
medbringe egen computer til undervisningen. Dette er en naturlig konsekvens af, at flere
undervisningsmaterialer opererer med digitale platforme, at søgninger på internettet bliver
stadigt vigtigere, og at programmer som Word og Excel fylder mere i undervisningen.
Vi har ingen formelle krav til computerne, men vil orientere om, at vi baserer vores
undervisning på PC, og at det således kan være vanskeligt at vejlede elever med maccomputere.
Skolen stiller Office-pakken til rådighed for de elever, der måtte ønske det.
Vores forsikring dækker IKKE skader på eller tyveri af elevernes computere, og forsikring er
derfor jeres eget anliggende. Vi stiller computerskabe til rådighed for 5. og 6. klasse, så
eleverne kan opbevare computerne forsvarligt, når de ikke er i brug.
For 7.-9. klasses vedkommende er der lockers i klasseværelserne. Her kan eleverne desuden
opbevare deres bøger – husk at medbringe egen lås til disse skabe (helst en kodelås; det er
ikke sjovt at klare sig gennem skoledagen, hvis nøglen til skabet er glemt derhjemme).

Datoer for forældremøderne:
Forskoleklasserne: torsdag d. 25. august
1. klasserne: onsdag d. 24. august
2. klasserne: onsdag d. 7. september
3. klasserne: torsdag d. 1. september
4. klasserne: onsdag d. 31. august
5. klasserne: mandag d. 29. august
6. klasserne: torsdag d. 8. september
7. klasserne: mandag d. 22. august
8. klasserne: mandag d. 15. august
9. klasserne: onsdag d. 17. august

Temaaften for udskolingens forældre
Vi har arrangeret en temaaften for forældre og personale med Henrik Rindom, som er
psykiater og overlæge, og som har stor viden om misbrug og rusmidler. Henrik Rindom
kommer for at fortælle os om sine erfaringer med misbrug af alkohol og stoffer blandt unge.
Han vil også give gode råd til, hvordan vi kan støtte vores unge, så de kan træde ind i
voksenlivet med gode strategier på det område. Temaaftenen afvikles mandag d. 5. september
klokken 19-21.

Idrætsdage
Startskuddet lyder først i september, men I får beskeden allerede nu… så er der også god tid
til at finde den røde t-shirt og løbeskoene frem;
Der er idrætsdag for 7.-9. klasse: onsdag d. 7. september
Dagen efter, d. 8. september er det 3.-6. klasses tur.
Ved idrætsdagen dyster vores elever mod elever fra andre privatskoler: Herlev Privatskole,
Billums Skole, Frederik Barfods Skole, ???
Idrætsdagene løber af staben på Herlev Stadion, hvor mange hundrede elever myldrer rundt
og hepper på hinanden – især når modstanderen er hovedfjenden, Herlev Privatskole, der
(ifølge vores elever) har klar hjemmebanefordel.
Idrætsdagen er et ret stort arrangement med mange mennesker og masser af konkurrencer på
et temmelig stort stadion. Derfor har vi for en del år siden valgt, at 0.-2. klasse holder deres
egen idrætsdag – ”grøn dag” - i forsommeren.
Der sendes mere grundig orientering til jer fra vores idrætsdagsudvalg, når vi nærmer os.

Studieture
Igen i år tager vores 9. klasser på studietur til udlandet.
9.B tager til Barcelona d. 26. august–1. september sammen med Susanne og Michael Boier.
Deres parallelklasse, 9.A, rejser til Rom d. 24.-29. oktober sammen med Michael Hansen og
Jane Tørnblad.
Vores erfaring er, at både denne udlandsrejse i 9. klasse og de andre lejrskoler i skoleforløbet
har virkelig stor positiv betydning for klasserne. Derfor prioriterer vi vores fælles rejser meget
højt.

Rejseriet betyder selvfølgelig, at nogle klasser får vikar i stedet for deres faste lærere. Vores
praksis er, at lærere, som er fraværende på grund af lejrskoler, kurser, omsorgsdag eller
andet, laver en undervisningsplan, som vikaren gennemfører i lærerens sted.

Morgenmotion for 5.-7. klasse starter d. 10.august
Før sommerferien (og det kan nemt forekomme at være længe siden) blev en del elever
tilmeldt til morgenmotion. Vi minder om, at de tilmeldte elever skal møde omklædte klokken
syv, og at der er bad og morgenmad cirka klokken halv otte. Igen i år er det Troels, der står for
programmet.

Skolekor
Sidste år var det nyoprettede kor en stor succes. I år vælger vi at dele det lidt op, så der bliver
to kor og dermed plads til flere elever;
Jan laver kor med indskolingsklasserne (der kommer snart nærmere besked om det).
Stine laver kor med 5.-8. klasse (forældre fra disse klasser har modtaget en mail om det).

Fotograf
Skolefotograf Jan Lennart Pedersen har taget fotos hos os i mange år. I år kommer han på
skolen onsdag d. 31. august og torsdag d. 1. september.
Foto-Jan tager klassebilleder og portrætfotos. Et stykke tid før fotograferingen sender han
sedler ud, hvor man skal udfylde forskelligt, så hver familie får taget de ønskede fotos af deres
barn.

Skolegård og boldspil
I løbet af sommeren er der blevet tegnet op i skolegården, så vi har fået flere baner til
”firbold”. Firbold er den eneste leg i gården, hvor der må bruges store bolde, og her er det
endda kun ”bløde” plastikbolde, som må bruges. Vi har været nødt til at stramme gevaldigt op

på reglerne for boldspil, efter at flere kom til skade på grund af vildfarne bolde – og nogle kom
desværre alvorligt til skade.
Hvis der spilles fodbold, skal det foregå med tennisbolde. Eneste undtagelse er, at udskolingen
må spille fodbold i skolegården, mens de andre klasser spiser frokost i klasserne.
Fredagen er helt fritaget for boldspil, så der også kan blive plads til andre pladskrævende
lege.
En del elever er frustrerede over boldreglerne, og det kan vi sagtens forstå. Ligesom det er
skønt, at vores skole ligger tæt på en masse gode udflugtsmål, er det ærgerligt, at vi som
byskole ikke har særlig meget plads i vores skolegård. Boldreglerne er en konsekvens af, at
alle skal kunne være i skolegården uden at løbe spidsrod mellem vildfarne bolde, når der er
frikvarter.

Kontorgangen
På 3. sal i hovedbygningen er der blevet flyttet lidt om. Det betyder blandt andet, at vores
søde sekretær, Bente Broeng, har fået det kontor, som ligger lige for enden af trapperne.

Kontaktoplysninger
Husk at runde Bente eller ringe til hende, hvis der sker ændringer i jeres kontaktinfo i løbet
af skoleåret; det er vigtigt for os at have de korrekte telefonnumre, hvis vi får brug for at
kontakte jer i løbet af skoledagen. Det er lige så vigtigt, at vi har jeres aktuelle mailadresser,
så I kan læse de informationer, der løbende sendes til jer via mail.
I starten af skoleåret sender Bente en oplysningsseddel med børnene hjem, hvor I bedes
udfylde jeres kontaktoplysninger. Vi vil gerne bede om at få sedlerne retur, uanset om der er
ændringer eller tilføjelser; når sedlerne uden ændringer kommer i hus, får vi nemlig
bekræftet, at vi har de rigtige oplysninger. På forhånd stort tak.

Nye ansigter
I år byder vi fem nye medarbejdere velkommen:
Rikke Pedersen er ansat, fordi Line Noer Poulsen er gået på barselsorlov. Rikke skal
undervise i matematik og fysik og er desuden matematikvejleder.
Yvette Ammitzbøll Langholm overtager en del af Lonas hjemkundskabsundervisning og skal
også undervise i kristendomskundskab, svømning og idræt.
Maj Jeldtoft og Vibeke Asmussen er vores nye forskoleklasselærere. Maj og Vibeke tager over
efter Anne-Marie Tønshoff, der er gået på pension, samt Gloria og Pia, der har valgt at skifte
job. Malene Søndergaard Hemmingsen fortsætter desuden i forskoleklassen.

Vi glæder os til at se jer til forældremøderne – og til endnu et års godt samarbejde om
klasserne.
Med venlig hilsen

Annette Messerschmidt
skoleleder

Kim Christian Larsen
viceskoleleder

