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Nyhedsbrev nr. 3 
 

Kære forældre. 

 

En skolelukning og hjemmeundervisning er en kompleks størrelse for alle parter. De sidst mange 

uger har været meget andeledes og den historie tror jeg, at vi alle kender. Vi kan kort sige at vi 

glæder os til at åbne skolen igen og se alle jeres skønne børn. 

 

Et tilbageblik: 

 

Polarskolen: Vinder i Dragør 

Skolerne i Dragør har i januar måned afholdt den årlige ”Polarskole” for samtlige 7. kl. elever 

arrangeret af Ungdomsskolen. Gregers Gjersøe har stor erfaring med polarekspeditioner og har 

faciliteret læringsforløbet. 

Eleverne har været inddelt i hold og dystet på tværs af skolerne og her var det hold Kina fra vores 

skole som løb med sejreren – super flot! 

 

"Smart-parat-svar" konkurrencen: 

I december vandt 6E den kommunale afdeling af den landsdækkende konkurrence "Klar-Parat-

Svar". Dermed kvalificerede de sig til kredsfinalen på Ørestad Bibliotek, som blev afholdt 15. 

januar. 

Det blev et tæt løb, men desværre trak 6E ikke det længste strå. Et pointgennemsnit på 2,2 ud af 3 

mulige rakte til andenpladsen, og dermed blev kredsfinalen endestationen for 6E i denne omgang. 

”For 6E var det en sjov oplevelse at være med, og selve konkurrencen var fin og gav en god 

fællesskabsfølelse” udtaler klassens lærer Casper Kvist.  

 

Mad og miljø i 4.D  

Den 16. januar havde Nordstrandskolen åbnet dørene for det omgivende samfund og inviteret 

erhvervslivet og virksomheden Coop indenfor. Klassen havde besøg af kokken Michel som står 

bag ”GoCook on tour”. Dagens fokus var på ”mad og klima”. En fantastisk dag for hele klassen. 

 

Skolebal: 

Torsdag den 23. januar var skolen pyntet op og der var gjort klar til den store fest. De fleste klasser 

spiste pizza eller buffet i klasserne. Vi havde fælles musik i Hallen. Eleverne dansede, løb på 

gangene og besøgte boderne rundt omkring på skolen. Det var en skøn oplevelse for alle. 

 

Fastelavn: 

Sikke mange festlige unge mennesker, der var klædt ud denne dag. Der var mange boder og 

aktiviteter som gjorde dagen særdeles anderledes. Vi var mange voksne, som viste stor interesse i 

at følge børnene og den store interesse skabte kaos på parkeringspladsen samt ude på 

Hartkornsvej.  

 

 

 



Svømning for 4. og 5. klasserne: 

Eleverne er kommet godt i gang med svømmetimerne i den nye svømmehal, hvilket de er meget 

glade for. 

 

Personalesituationen: 

Som jeg tidligere har meldt ud, har vi netop sagt farvel til SFO-leder Dorthe. I den kommende tid 

hjælper Theis og Lasse ledelsen med at koordinere den daglig drift. Vi har stillingen i opslag og 

håber meget på at kunne præsenter en ny SFO-leder den 1. juni.  

 

Aula: 

Vi havde Aula-cafe tirsdag den 14. januar for at evaluere pilotfasen. Denne aften var ikke attraktiv 

og derfor kom der ingen forældre og gav os feedback, hvilket vi var ærgerlige over. Vi forsøger en 

anden gang! 

 

Skolepatruljen: 

Vi bestræber os på, at sørge for at hjælpe børnene sikkert i skole. Det sker, at der er sygdom og 

dette gør, at vi skal have en vikar på banen og klare opgaven, hvilket nogle gange er udfordrende. 

Denne opgave kan vi godt løse bedre. 

 

Skolebestyrelsens arbejde: 

Vi er gået i gang med at planlægge den kommende periode, hvor vi skal have valgt 4 nye 

bestyrelsesmedlemmer. Denne proces vil blive annonceret og kommunikeret tydeligt ud, da vi har 

brug for mange kandidater. Vi starter processen op omkring 1. maj. 

 

Skolebestyrelsen har i vinterperioden arbejdet med: 

 

Afgivet Høringssvar om Kvalitetsrapporten. 

Afgivet Høringssvar til sparekataloget for Dragør kommune. 

Drøftet principper for lektier og SFOen. 

Skrevet et bekymringsbrev i forhold til at sikre en bedre skolevej.  

 

 

 

Med disse betragtninger vil jeg gerne ønske jer alle en skøn og solskinsrig påske. 

 

 

Med venlig hilsen 

Claus Andersen 

Skoleleder, Nordstrandskolen 


