Kære alle
Så blev det december, og julen banker på, med sin duft af gran, brune kager og hygge! Lige nu
ligner det ikke hvid jul igen, men måske kommer der alligevel noget ”hvid magi” inden d. 24
december? Det er vel jul og tid for ønsker…….(-:
Det mærker man i hvert tilfælde hos de mindste elever, hvor glæden og forventningen er i
top!
Egentlig ville jeg blot ønske jer alle en glædelig jul her på tærsklen af højtiden og på bagkanten
af årets anden kraftige storm, men nu hvor jeg alligevel har jeres opmærksomhed vil jeg
benytte lejligheden til lidt kort ”nyt”:
Billedtema og musical
I ugerne 48 og 49 har skolen stået på den anden ende. Alle skemaer har været brudt op og
erstattet med årets billedtema og musical.
Billedtemaet for alle klasser fra 0.kl – 6.kl blev i år afviklet under overskriften ”Storm P”.
I løbet af de to uger er der blevet arbejdet med Storm P`s univers ved hjælp af mange
forskellige kreative teknikker, og det er blevet til mange flotte kunstværker, sindrige
maskiner og sjove installationer, som nu skal udsmykke skolen i det næste år. Det er
fantastisk at se den fordybelse, som eleverne over en bred kam har haft omkring de
kunstneriske processer de har været igennem.
Musicalen for overbygningen 7.kl – 9.kl, blev igen skabt af eleverne og lærerne i fællesskab.
Udgangspunktet var årets første humanioraforløb i overbygningen, som foregik i september
og oktober måned med temaet ”Romantikken”. I perioden fra humanioraforløbet og frem til
uge 48, blev musicalen skrevet, og der blev lavet sange, fordelt roller m.v. I løbet af
musicalugerne har elever og lærere arbejdet stenhårdt med opsætning, øve skuespil, danse,
sange og musik, lave kulisser, rette replikker til, lave sanserum og meget mere, så vi alle
sammen kunne nyde en fantastisk og sprudlende forestilling til ferniseringen:
Fernisering/musical
Som afslutning på billedtema- og musicalforløbene, holdt vi lørdag d. 7 december skolens
traditionsrige fernisering. Det var igen en super god dag, hvor rigtig mange forældre og
pårørende kom forbi og beundrede vores dygtige elevers værker, fik en hyggelig snak over en
kop varm kakao og et par lune æbleskiver - og måske kneb en rørstrømsk tåre sammen med
mig da klubkoret optrådte i cafeen…(-:.
Overbygningens musical spillede tre fuldstændig udsolgte forestillinger, og vi fik lejlighed til
at opleve tidsforskydninger og blandt andet hilse på store personligheder som Ørsted,
Grundtvig, Kierkegaard, H.C Andersen og mange andre. Alt sammen var pakket ind i en
fantastisk ramme med store skuespils- og musikalske præstationer. Flot, forrygende og
originalt – simpelthen suverænt!

Tak til alle jer som deltog til ferniseringen og forhåbentligt hyggede sig lige så meget som jeg
gjorde. Elevernes kunst får nu, traditionen tro, lov til at blive hængende og udsmykke skolen i
et helt år.
Farvel og goddag
Siden mit seneste nyhedsbrev i september, er der sket lidt udskiftning i lærerstaben.
Farvel: Efter 17 år på skolen, stoppede Kirsten som bekendt med udgangen af oktober måned.
Goddag: I Kirstens tidligere stilling har vi nu sagt ”goddag” til Kim, som i første omgang
overtager matematik i 4.kl og 5.kl. Her ud over har Kim tematimer i 4. Kl og en række
støttetimer. Og så står Kim for et helt nyt tiltag når han udbyder parkour som fag i den tredje
p-fagsperiode i år……
Farvel: Efter 11 år på skolen, stopper Mikael med udgangen af december måned. Der bliver
mulighed for at komme og sige farvel til ham til hans reception d.19 december – se opslag på
intra.
Goddag: I Mikaels stilling skal vi sige ”goddag” til Anders Bjerager. Anders starter pr. 1 januar,
og han overtager matematik i 6.kl og 7.kl. I 6.kl overtager han også klasselærerrollen og
tematimerne. Ud over sit grundskema får han en række ekstra timer, som først og fremmest
bliver lagt som dobbeltlærertimer i matematik og fysik i overbygningen.
Pænt farvel og mange tak for indsatsen til Kirsten og Mikael, og rigtig mange gange
velkommen til Kim og Anders.
Multibane
Efter en kort byggeperiode, som heldigvis kun gik en god uges tid over tidsplanen, stod
multibanen klar til brug d.1 november.
Selvom det ikke er banens ”primetime” årstid, bliver den flittigt brugt. Det er en fornøjelse at
se hvordan eleverne har taget den til sig, og hvordan store og små spiller sammen i
frikvartererne.
Underlaget er jo anderledes end den gamle grusbane, og blandt andet kan man godt glide lidt
på banen når den er våd. De fleste elever er dog ved at lære underlaget at kende, og jeg er
sikker på, at vi med banen har fået det kæmpeløft af vores idrætsfaciliteter som vi ønskede os.
Planen er at videreudvikle området omkring banen, så der fx bliver en ”spurtbane”,
forskellige niveauer af ”tribunekasser”, parkourredskaber og meget mere som eleverne kan
udfolde sig på – det er jeg sikker på at I kommer til at høre mere om på kommende
forældrearbejdslørdage…..(-:
Om en uges tid står den så på juleferie for eleverne. Jeg håber på, at I alle sammen kommer til
at nyde jul og nytår med gode oplevelser sammen med mennesker som i holder af. Jeg glæder
mig til at se alle eleverne glade – og måske lidt juletykke – tilbage på skolen igen d.06 januar.
De bedste julehilsener
Simon

