Temadag
Blot en reminder: På mandag d. 5. september klokken 19-21 inviteres udskolingens forældre
(7.-9. klasse) til temaaften med Henrik Rindom, som ved en masse om, hvordan man kan støtte
sine store børn, så de forhåbentlig undgår at komme ud i misbrug. Vel mødt!
Gamle Elevers Fest
Det kan virke paradoksalt at gøre opmærksom på Gamle Elevers Fest i et nyhedsbrev for
nuværende elever… men måske har vores nuværende elever søskende, bekendte eller ligefrem
forældre blandt vores ”gamle” elever. I hvert fald håber vi, at rygtet vil spredes om, at Gamle
Elevers Fest bliver afholdt torsdag d. 13. oktober kl. 18-20 i Riddersalen. Tilmelding er ikke
nødvendig. Gamle Elevers Fest er en rigtig god tradition, som vi holder meget af. På den aften
mødes tidligere elever og rigtig mange af skolens lærere i Riddersalen til hyggelig snak og glade
gensyn. Så spred meget gerne rygtet…!
”Skovtur” for personalet fredag d. 9. september
En af personalets gode traditioner er en årlig skovtur, hvor nogle kollegaer arrangerer en
hyggelig dag med samvær, spisning og et kulturelt indslag for alle andre. For at tidsplanen kan
hænge sammen i år, har vi givet tilsagn til, at undervisningen slutter klokken 14:15 denne dag.
Det betyder i praksis ikke andet, end at nogle elever har fri 20 minutter tidligere. SFO’en er
åben som normalt – og om fredagen vil det sige til klokken 16:30.

Idrætsdag
Som I før har fået at vide, er der idrætsdag 7.-9. klasse onsdag d. 7. september og for 3.-6.
klasse torsdag d. 8. september. De børn, der har prøvet at glemme det, og som tropper op i skole
med klip-klapper, strutskørt eller cowboybukser, undlader ofte at tale med deres forældre i
nogle uger herefter…!

Om torsdagen møder 3.-6. klasse klokken 8:00 - uanset at der plejer at stå 8:45 på skemaet.
Vi har for øvrigt haft nogle problemer med vores mailserver, så hvis I ikke har fået orientering
om idrætsdag via mail, er den sakset ind på sidste side i dette nyhedsbrev.

Førstehjælp og livredning
Før sommerferien arrangerede vi en temadag om førstehjælp for nogle af vores ældre klasser.
Dagen var en stor succes, syntes vi. Samtidig har vi fået en del positive tilbagemeldinger fra
både forældre og elever om, at børnene i høj grad har kunnet bruge det, de lærte. Vi har nu
valgt, at førstehjælpsdagen skal være en tilbagevendende begivenhed for de ældre klasser. Den
vil således blive gentaget hvert andet år, så alle børn kommer igennem forløbet.
De to klassetrin, der har svømning på skemaet (4. og 5.klasse) fik et særligt forløb om
livredning, og dette vil også blive gentaget, så vores børn hele tiden er opdaterede på sikkerhed
og førstehjælp i forhold til svømning.
Erhvervspraktik
I uge 41 skal vores 9. klasser i erhvervspraktik. Det er der såmænd ikke noget nyt i, for det har
været sådan i rigtig mange år. Til gengæld har vi besluttet, at erhvervspraktikken fremover
skal foregå på 8. klassetrin (i uge 11). Beslutningen er truffet, fordi vi i flere år har oplevet, at
der manglede kontinuitet i skoleåret for 9. klassernes vedkommende. Det skete, fordi der hele
tiden er afbræk i form af lejrskole, ferier, terminsprøver, gymnasiebesøg, fagdage… og
erhvervspraktik. Derfor starter vi allerede i dette skoleår med at sende 8. klasserne i praktik.
Michael Hansen, som er vores egen Ungdoms-og Uddannelsesvejleder, vil fortælle mere i de
enkelte klasser.

Klassefotos
Nogle klasser (6.A, 7.A, 8.B og 9.B) fik ikke taget klassebilleder, da Foto-Jan var på skolen i
denne uge. Det vil i stedet ske på mandag d. 5. september i 5. lektion.

Skolefodbold
En flok drenge fra 6.-9. klasse er blevet udtaget til vores skolehold i Ekstra Bladets
Skolefodbold-turnering. Turneringen starter snart, og vi håber selvfølgelig, at vores hold
lammetæver de andre – men vi ved selvfølgelig ikke, hvor mange kampe der skal spilles.
Vi er efterhånden alle sammen så vante til, at al information kommer på skrift på
hjemmesiden, i mails fra klasselæreren eller fremgår af lektiesiden, at vi faktisk af og til
glemmer at give børnene ansvar. Den bjørnetjeneste kommer vi ikke til at gøre eleverne, når
det drejer sig om skolefodbold, for her gives alle beskeder mundtligt. De drenge, som skal spille
turnering, har i dén grad styr på datoer, klokkeslet og steder – og på hinanden. Hvis nogen er i
tvivl om noget, hjælper de hinanden, og de taler så meget om skolefodbolden, at ingen af dem er
i tvivl om noget. Vi har vist aldrig oplevet, at nogen ikke havde styr på DET HELE. Så der
kommer ingen beskeder om skolefodbold til jer 
”Forældretilfredshedsundersøgelse”
På skolen gennemfører vi jævnligt en undervisningsmiljøundersøgelse for eleverne, hvor vi
taler med børnene om og undersøger deres fysiske trivsel, deres psykiske arbejdsmiljø og de
fysiske rammer. For personalets vedkommende undersøges både fysisk og psykisk arbejdsmiljø
også med jævne mellemrum. Nu har vi sammen med bestyrelsen besluttet, at vi også, med
regelmæssige mellemrum, vil spørge ind til forældrenes oplevelse af skolen og alle de aspekter
ved skolen, som påvirker vores elever og deres forældre. I den forbindelse blev alle forældre
sidste skoleår bedt om at svare på en række spørgsmål. Jeres svar hjalp os til at blive klogere
på en hel masse områder, så vi håber, at I vil hjælpe os igen. Så er vi nemlig meget bedre rustet
til at holde en kurs, der tilgodeser alle os, der er en del af skolens liv.
Undersøgelsen varetages af Rambøll, der sender en mail ud til alle forældre, når vi kommer til
uge 39. I Rambølls mail er der et link til selve spørgeundersøgelsen. På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen

Annette Messerschmidt
skoleleder

Kim Christian Larsen
viceskoleleder

Kaptajn Johnsens Skole proudly presents

IDRÆTSDAGEN 2016

Kære elever og forældre på KJS.
SÅ nærmer tiden sig for en af vores store traditioner: Den årlige idrætsdag på Herlev Stadion.
KJS dyster mod 3 andre privatskoler: Herlev Privatskole (i hvidt), Barfods Skole (i grønt) og Gladsaxe
Privatskole (i grønt).
Onsdag d. 7. september skal 7.-9. klasse forsvare vores røde trøje.
Torsdag d. 8. september er det 3.-6. klasse, der vogter vores ære.
Klasserne har sammen med deres idrætslærere sat holdene, så hver klasse stiller op i følgende discipliner:
60 meter løb
400 meter løb
længdekast
kuglestød
højdespring
længdespring
stafet (pigehold og drengehold)
fodbold (3.-9. klasse)
langbold (5.-9. klasse) eller rundbold (3.-4. klasse)

Vi mødes klokken 8:00 i klasserne, så vi ved, om alle er i skole, inden det logistiske mareridt begynder;
først skal et par lejede turistbusser fyldes med børn midt i morgenmylderet på vores lille, ensrettede vej.
Dernæst skal flere hundrede elever finde rundt mellem konkurrencerne og passe en tidsplan på et
voldsomt stort stadion. Samtidig skal alle holde styr på deres ting, sørge for at spise og drikke, lege og
hygge. Til sidst skal busserne fyldes med de samme elever, som vi havde med om morgenen, så vi kan
være tilbage på skolen kl. ca. 14:30. Men som I ved, har vi lutter fantastiske elever på skolen, og de
formår at imponere os år efter år, så idrætsdagen altid bliver en særlig – og særligt dejlig – oplevelse.
Den slags gode oplevelser kræver lidt planlægning hjemmefra. Husk derfor praktisk tøj (tilpasset vejret),
gode sko, rigeligt med mad og drikke samt en rød t-shirt (kan eventuelt købes hos Bente for 50 kroner).
Vi anbefaler desuden et funktionsdueligt vækkeur, for børn der kommer for sent, bliver ikke ”eftersendt”.
Hvis vejret er dårligt, bliver vi på skolen og har almindelig undervisning. Sker dette, fortæller vi det, når
vi mødes klokken 8. Vi glæder os!
På gensyn fra Idrætsudvalget

