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Nyhedsbrev nr. 1 – 20/21 
 

Kære forældre. 

 

Vi er kommet godt i gang efter sommerferien. Vi havde håbet på, at Covid-19 var mere under 

kontrol, men det har vist sig ikke at holde stik, og derfor har vi måtte justere vores rammer og 

retningslinjer ind, så vi kan opretholde et sikkert læringsmiljø. 

 

Et tilbageblik: 
 

Lærere og pædagoger: 

I uge 32 og 36 var personalet samlet på henholdsvis Kongelundsfortet og ved det Maritime Hus, 

hvor FN’s verdensmål og teambuilding var på dagsordenen. Vi blev introduceret for 

udeundervisning og flere medarbejdere har igennem de seneste måneder anvendt pædagogiske 

redskaber i udeundervisningen.   

 

Nye børn: 

Tirsdag den 12. aug. fik alle de nye 0. klasser en god start på trods af Corona-regler. Elever fra 5. 

klasse stod klar med flagallé og afspritning til alle fremmødte forældre. Traditionen tro sang elever 

fra 1. klasse Nordstrandskolens sang for alle fremmødte. En skøn dag med balloner, flaget hejst, 

sol og en masse glade børn. 

 

Naturfagsfestivalen og FN’s 17 verdensmål: 

Dragør Kommune har fokus på FN´s verdensmål, og vi har valgt at have 

fokus på disse verdensmål igennem temauger og enkelte flexdage. 

Naturvidenskabsfestival 2020 handlede om de store opdagelser, der har 

forandret og stadig forandrer vores verden.  

Ugen blev desværre ikke det, vi havde håbet på, da vi måtte aflyse vores 

store åbent hus-arrangement. Eleverne fik lavet en masse gode 

produkter, som blev vist om fredagen til årgangens elever. På billederne 

kan du se 2. årgangs produktion af insekt-hotel, hvor både opdagelsen 

og verdensmålet er til at genkende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. årgang har arbejdet med ugler. 



 

 

 

 

 

 

Flere vægmalerier i udskolingen er blevet malet af elever  

fra 7. årgang. 

 

Lejrskoler: 

Det har været en rigtig god beslutning, at vi valgte at flytte 

sidste skoleårs lejrskoler til efter sommerferien. Dvs. at 5., 6., 

8. og 9. årgang har været afsted. Der var desværre en 8. klasse 

som skulle have været på lejrskole, men på grund af COVID-

19 har vi valgt at flytte den til foråret.  

 

SFO’en: 

Vi har opsat to informationstavler ved skolens legeplads. Disse tavler gør det muligt for børnene at 

se, hvilke aktiviteter SFO’en tilbyder i løbet af ugen. 

Vi har fået gang i værkstederne i de to afdelinger og vi oplever børn, som er optaget af de mange 

forskelligartede aktiviteter. En af vores nye aktiviteter var sælsafari, som var et stort samtaleemne. 

Vi håber, at det bliver en tradition for 3. klasserne fremover. 

I uge 40 afviklede SFO’en olympiske lege, hvor klasserne dystede i flere discipliner. Her var både 

sammenhold, kampånd, sved og latter. Tre gode dage med godt vejr. Vi glæder os allerede til 

næste år . 

Vi har stadig et ønske om et SFO råd, men vi mangler et par kandidater mere fra 0. til 3. klasse. 

Skriv til Jens Aage hvis I har interesse. 

 

Tillykke til 6. årgang: 

I efteråret har alle tre 6. klasser deltaget i kommunens iværksætter-konkurrence-rotary. Eleverne 

har tænkt ud af boksen i forhold til lokale problemer, som de har givet deres løsningsforslag til – 

f.eks. en elektronisk cykellås og alternativ finasieringsmodel for etablering af legeplads. Vi løb 

med både 1. og 2. pladsen – et stort tillykke.  

 

Skolekoncert: 

I september måned havde vi besøg af Moussa Diallo trio, som sang og fortalte om Cirkeline og 

Cocos rejse til Afrika til stor begejstring for elever i 0., 1. og 2.klasse. 

 

 
 

Personalesituationen: 

Vores nye SFO-leder hedder Jens Aage Skare Nielsen. Jens Aage er kommet godt fra start, og 

mange af jer har formentlig allerede mødt ham. Ligeledes har vi genansat Hannah Kærsgaard i en 

kombineret stilling, hvor der både er timer i SFO’en og i indskolingen. Ydermere har vi ansat 



Betina Flinck i vores AKT-team. Betina kommer fra en lignende stilling i Hvidovre. Endelig har vi 

netop ansat Maria Malling som ny lærer til at læse timer i vores 10. kl. i dansk og engelsk. 

 

Skolebestyrelsens arbejde: 

Vi fik to nye skolebestyrelsesmedlemmer valgt ind i foråret og har netop afsluttet vores 

suppleringsvalg, hvor vi fik yderligere to medlemmer valgt ind. Således ser bestyrelsen ud: 

 

Forældrerepræsentanter:  

- Claes Blok Clevin (formand) 

- Mette Thesbjerg Klint (næstformand) 

- Thomas Holte 

- Henrik Kjærsvold-Niclasen (valgt i foråret) 

- Carsten Friis Toft (valgt i foråret) 

- Cathrine Haarup Handryzick (nyvalgt)  

- Theis Kirkhoff Guldbech (nyvalgt) 

 

Elevrepræsentanter: Frederik Juel Hansen (8.D) og Oliver Schallert Anthonisen (7.D) 

 

P.t. har der været afholdt to skolebestyrelsesmøder i dette skoleår og bestyrelsen har bl.a. 

behandlet følgende emner: 

 

- Afgivet høringssvar til budgetbesparelserne. 

- Drøftet princip for kommunikation. 

- Arbejdet med den nye skolepolitik. 

- Forskønnelsesprojekter. 

 

 

Fremadrettet: 
 

Motionsdagen: 

Vi afvikler motionsdagen på en alternativ måde i år. Vi bruger en stor del af Dragørs skønne 

områder, hvor årgangene vil løbe sammen. Skolen vil uddele en juice efter dagens fysiske 

anstrengelser. 

 

 

Arbejdsweekend: 

Lørdag den 24.10 forsøger vi at få jer forældre til at give en hånd med i forskønnelse af skolen, 

bl.a. atriumgården ved SFO’en. Skriv til Jens Aage for tilmelding. Vi starter frisk fra kl 8.00. Vi 

skal både male, fjerne ukrudt samt bygge  – alle kan være med . 

 

 

Med disse betragtninger vil jeg gerne ønske jer alle en skøn efterårsferie. 

 

Med venlig hilsen 

Claus Andersen 

Skoleleder, Nordstrandskolen 

 


