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Julerier
Vi glæder os i denne tid… for snart er det december. Julemåneden fejres på forskellige måder i de
forskellige klasser. Nogle har pakkekalender, andre læser julehistorier, og atter andre er nissevenner
for hinanden. Julemånedens hygge er nok ret forskellig fra klasse til klasse, og mange klasser har deres
egne traditioner.
Især det med nissevennerne er noget, som kan sætte grå hår i hovedet på selv den mest uforstyrrelige
og flegmatiske klasselærer; for lige så ivrige, børnene er efter at være nissevenner for hinanden, lige så
svært kan det være, når nisserierne ikke lever op til de tårnhøje forventninger. Der er børn, som er
flittige nissevenner og forventer det samme høje ”serviceniveau” fra de andre børn i klassen. Andre
børn lægger en masse overvejelser bag de små overraskelser og bliver slemt skuffede, hvis deres
nisseven ikke er tilsvarende overvældet. Atter andre børn kommer til at bruge kræfterne på at holde
øje med, om andre lever op til ”klassestandarden”; giver alle det rette antal gaver til den rette værdi?
Og så er der børn, der lægger sindrige planer om sjove nissedrillerier, og som ikke altid er
opmærksomme på, om deres nisseven mon har samme opfattelse af, hvad ”sjove nissedrillerier”
indebærer?

Elever fra 2.B skriver historier i ”data”
Alt i alt er der mange forventninger, og hvis forventningerne ikke indfries, er skuffelsen stor… og så
kan man måske… fordi man bare er så skuffet… selvom man godt ved, at man ikke burde… komme til

at sige noget om, at man har en dårlig nisseven. Nogle gange cirkulerer den slags snak i et lukket
kredsløb blandt børnene. Andre gange er lærerne ”heldige” ved, at det bliver sagt højt; for så kan man
få en rigtig god snak med sin klasse om, hvad man kan sige åbent om andre, og hvad man måske skal
nøjes med at tænke.
Således er der selvfølgelig ting, der kan gå galt eller være svære. Når mange klasser alligevel giver sig
i kast med projektet, er det fordi, at der også altid er mange ting, der går vældig godt. Klasserne kan
nærmest sitre af forventning og spænding i hele december, og børnene bruger mange tanker og meget
tid på at glæde hinanden på forskellige måder. Desuden har den slags projekter det med at være en
kilde til vigtig social læring. Nogle har måske brug for at lære at tænke ”pyt”, andre har brug for at
lære, at der følger forpligtelser med et socialt fællesskab, og atter andre får bredt deres sociale palet ud
ved at åbne øjnene op for andre end dem, de selv plejer at være opmærksomme på.
Når vi skriver en masse om nissevenner i et nyhedsbrev, er det for at dele en opmærksomhed med jer.
Vi ved, at nissevenskaberne fylder meget hos børnene, og at det betyder rigtig meget for klasserne. Vi
bruger det selv som en god anledning til at tale med børnene om alle mulige ting og tanker, som
opstår. Vi håber, at I kan bruge det på samme måde. Vær også gerne opmærksomme på, at jeres børn
måske har brug for noget hjælp til at huske det med nissevennerne, få gode ideer til at undgå at afsløre
sig selv, eller snakke om det, der foregår i klassen.

Frokosttid i 1.B
Klippe-klistre dag
Blot en reminder: fredag d. 2. december er børnene i skole fra klokken 8 til 12. Dagen bruges til at
pynte op til jul og til at hygge os sammen. SFO’en er åben fra klokken 12 og lukker, som altid, om
fredagen klokken 16:30, hvor personalet allerhelst vil hjem og holde weekend med familien… selvom
det som regel også er hyggeligt at blive i SFO’en med de børn, hvis forældre glemmer, at der lukkes
en halv time tidligere om fredagen.

Fagdage
D. 5. – 9. december har alle klasser fagdage. Den slags dage har vi indført for at sikre, at der bliver god
tid og ro til faglig fordybelse. Ideen er, at klasserne har samme lærer/lærere hele dagen. Hermed er
der god mulighed for at arbejde i dybden med et emne, som måske ikke læres lige så godt, hvis det
hugges ud i lektioner, tage på udflugter, se undervisningsegnede film, arbejde praktisk, lave
prøveeksamener, have trivselsdag eller andet. Dagene begynder klokken 8 og slutter klokken 13:00,

hvorefter SFO’en holder åbent. Torsdagens mødetid er fra 8:45-13:45. I de ældste klasser kan det ske,
at mødetiden på andre af dagene ændres. Hvis det sker, vil klassen få besked af faglæreren.
Klasselæreren fortæller i klasserne, hvilke fag og lærere der er på programmet de forskellige dage.

Terminsprøver
I ugen efter, fra d. 12. – 15. december har 9. klasserne skriftlige terminsprøver efter en særlig plan. Vi
er, på godt og ondt, en byskole, og vi har ikke så meget plads, som vi ellers kunne drømme om. For
eksempel kan den slags prøver næsten kun afvikles i Riddersalen. Derfor er vi af og til nødt til at aflyse
den praktiske undervisning i musiklokalet og lave noget med et betydeligt lavere decibelniveau i
klasserne. Det gælder også i denne uge.

Digitale karakterer
Fra dette skoleår er karaktererne blevet digitale. Det vil sige, at der sendes et link til forældrene med
den enkelte elevs karakterer. Når dette link aktiveres, bliver det registreret i vores system, og vupti: Så
har man på den måde kvitteret for modtagelsen. Vi vil gerne være sikre på, at alle forældre ser deres
barns karakterer, og derfor har vi bygget systemet op til at spamme jer med irriterende påmindelser,
indtil vi har fået alle de digitale kvitteringer i hus. Som en ekstra ”service” (og fordi vi er vældig glade
for at have fået en farvekopimaskine) får børnene også et print med karaktererne. Vi synes nemlig, at
børnene har ret til at se karaktererne før eller samtidig med forældrene, når det nu er deres arbejde og
indsats, der bliver evalueret og vurderet. Derfor er printet til børnene, og vi skal ikke have det retur.

Der staves i 3.A.

Juleindledning i Sankt Markus
Igen i år spænder kalenderen ben for os, så vi ikke kan holde vores afslutning om lørdagen, hvor
mange af jer ellers har mulighed for at komme. Således ligger årets sidste skoledag onsdag d. 21.
december. Selve skoledagen begynder klokken 8:00, hvor klasserne samles i klasseværelserne. Herefter
bevæger vi os mod Sankt Markus Kirke, hvor vi sammen med præsten, Jesper Mønsted, har sat et
program sammen. Programmet starter klokken 9:30 og inkluderer 3. klassernes Lucia-optog.

Afslutningen varer formentlig en lille times tid. Herefter har alle fri og går på juleferie. SFO-børnene
kan følges med pædagogerne tilbage til skolen, men vær opmærksomme på, at SFO’en lukker
klokken 12 denne dag. Børnenes familier er meget velkomne til at deltage i kirken, og vi sætter meget
stor pris på, at så mange af jer plejer at komme.

Første skoledag efter juleferien…
… er onsdag d. 4. januar, hvor klasserne har almindelig skoledag. På glædeligt gensyn til den tid 
SFO’en åbner dog allerede d. 2. januar, og på disse skolefri dage er åbningstiden 7:30-17:00.

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et dejligt nytår. Vi synes, at vi har haft endnu et dejligt år med mange
gode ting at se tilbage på. Tak for et godt samarbejde til både børn, forældre og personale.
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