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Med dette nyhedsbrev for skoleårets første kvartal vil jeg komme med et 

tilbageblik på tiden siden sommerferien samt andre vigtige ting I skal 

kende til.  

 

 

 
 

Naturvidenskabsfestivalen 
Den gådefulde verden dannede rammen om uge 39, hvor eleverne på de 

forskellige årgange havde emner som det gådefulde hav, krabbekagebod, 

vandkunst, vild med gården, projektopgaven, gådefulde 

opdagelsesrejsende og gåde fulde mikroverden. 

 

Det har været en uge, hvor skolen har summet af kreativitet og højt 

humør. Alle projekter blev vist frem på festivaldagen, hvor 

Borgmesteren holdt åbningstalen på boldbanen. Bagefter kunne de 

mange forældre og bedsteforældre gå rundt og få viden om elevernes 

projekter, som de har arbejdet med i løbet af ugen. 

 

Fællessamling 

En gammel tradition blev taget i brug den første uge eleverne var  retur 

fra sommerferie. Alle venskabsklasserne havde fundet hinanden og var 

mødt op på skrænten ud mod boldbanerne. Her blev der holdt taler, 

sunget Nordstrandskolens sang og de nye 0. klasser og 10. klasser blev 

budt velkommen. Vores nye medarbejdere blev ligeledes budt 

velkommen med roser. 

 

 
Motionsdagen 

Jubii, det er Skolernes motionsdag fredag den 14. oktober, 

Forældre er igen velkomne til at løbe med på dagen. 

Alle elever møder fra 8.00-13.00, og alle skal naturligvis være iført 

sportstøj og løbesko. Man møder i egen klasse. 
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Planen for dagen: 

 

8.00-8.30:  Godmorgen og afkrydsning i klasserne 

8.30-8.45:  Fælles opvarmning på skolens idrætsanlæg af piger og 

drenge fra 4. årgang og Vicki 

8.45 -11.30: Her løbes på de angivne ruter - gerne med 

venskabsklasser hvor muligt 

11.30 – 13.00 Spisning og pause samt udlevering af diplomer. 

 

 

Mest interessant for udskolingen: 

Advarsel om højspænding 

 

Ved dit barn, at det kan være livsfarligt at komme for tæt på 

køreledninger? Også selvom togene holder stille?  

Hvert år sker der ulykker med unge og højspænding. Det sker, når unge 

kravler op på et holdende tog og får stød af køreledninger. I mange 

tilfælde dør de unge af det –eller bliver hårdt kvæstede og oplever 

hjertestop og rytmeforstyrrelser i hjertet, bevidstløshed, tale- og 

hørebesvær samt forbrændinger af hud og muskler. 

 

Det er livsfarligt at være mindre end 1.75 meter væk fra 

køreledningerne.  

 

Et fællestræk ved langt de fleste ulykker af den slags er: 

• At der er flere unge sammen. 

• At det sker i kådhed. 

• At de unge er påvirkede. 

 

Ulykkerne sker ofte på tidspunkter af dagen, hvor der ikke er 

togpersonale til at advare mod faren eller stoppe ulykken. Derfor er det 

vigtigt, at vi sammen med de unge taler om el-sikkerhed,  

 

Læs mere her: https://www.sik.dk/hoejspaending-giver-ikke-hoej-spaending  

 

 

Varme på skolen  

Regeringen, Danske Regioner og KL ønsker, at forbruget af energi skal 

mindskes i alle offentlige bygninger. Derfor er de enige om forskellige 

tiltag, der skal igangsættes senest fra 1. oktober.  

 

For skole og SFO betyder det,  
1. at temperaturen sænkes til 19 grader i alle lokaler.  

2. at fyringssæsonen forkortes (dvs. der tændes først for varmen, når 

temperaturen når under 19 grader indenfor).  

3. at lyset skal slukkes i lokaler og fællesarealer, hver gang lokalet 

forlades.  

4. at udendørs belysning slukkes.  

 

Husk, at give jeres børn varmt tøj med i skole. 
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Affaldssortering 

Eleverne går forrest når det gælder bæredygtighed og 

affaldssortering. FEDK besluttede i starten af året, at elevrådene vil 

være med på den grønne bølge, når der skal sorteres affald. Vi 

startede i det små med tre muligheder for at sortere affald. Alle 

klasser har derfor tre spande, som eleverne sorterer affald i. 

Næste fase er, at der tilgår en ekstra spand. Vi er ikke på plads endnu, 

da der er en del koordinering og adfærdstilvænning, men vi er startet! 

 

Elevrådet 

Det store elevråd (6.-9. årgang) har været på workshop med en 

repræsentant fra Danske Skolelever. De arbejdede med at diskutere, 

hvordan man skaber et aktivt elevråd, der udøver demokrati på skolen.  

I øjeblikket drøftes det hvilket navn vores kommende støtteforening 

skal have. Eleverne kommer med et bud på navnet til vores nye 

forening. Mere om støtteforeningen senere på året. 

Eleverne mødes også med de andre skolers elevrådsrepræsentanter – 

for det meste formand og næstformand. Dette råd hedder FEDK 

(Fælles Elev Råd i Dragør Kommune) 

Formand, næstformand og sekretær-posterne gik alle til 

Nordstrandskolen. 

 

Iværksætteri 

Fredag den 7. oktober mødte alle kommunens 6. klasser ind på 

Dragør skole til årets Rotary-konkurrence. Nordstrandskolens 6.D. 

fik en flot anden plads med deres gødningsmaskine. 

 

 

SFO’en:  
Alle 3. og 4. klasses elever fra kommunens skoler var samlet til 

fodbold-turnering på græsset ved Hollænderhallen. Børnene var 

blandet på tværs af årgange og havde en fantastisk dag i strålende 

solskinsvejr. Turneringen er en del af overgangsarbejde fra SFO til 

klub og arrangeret for, at vores 3. klasser møder klubbens 

personale, smat 4. klasses elever inden overgangen til klub 1. maj. 

Der vil komme flere af den type arrangementer. 
 

 

Månebaseforløb:  
I Dragør kommune blev der i 2019 udarbejdet en Naturfagsstrategi, 

hvor indsatsområder og anbefalinger er i tråd med den nationale 

naturvidenskabsstrategi. Dragør kommune ønsker at søsætte 

naturfaglige projekter, der kan være med til at give børnene, både i 

skolen og institutioner, en mere motiverende, alsidig og varieret 

hverdag, for på sigt, at gøre dem endnu bedre i stand til at træffe 

informerede valg for deres videre liv og uddannelse. Yderlige 

information om dette projekt, støttet af Novo Fonden, kan læses i 

nyhedsbrevene fra SFO’en. 
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Skolebestyrelsens arbejde: 

Så blev vi endelig fuldtallige i Skolebestyrelsen. Vi er glade for at Mette 

de Fine Licht har meldt sig under fanerne og vil arbejde sammen med 

bestyrelsen de næste mange år. 

På dagsordenen ved seneste møde var en drøftelse af processen bag 

budgetforlig 2023, hvor Skolebestyrelsen var ærgerlige over, at der sendes 

et budget i høring, som alle bruger ressourcer på at forholde sig til, 

hvorefter der laves et budgetforlig på områder, der  

ikke har været mulighed for at afgive høringssvar på. Derudover blev der  

orienteret om Meddelelsesbogen, som skal erstatte elevplanen, og arbejdet 

med at høste erfaringer i indeværende skoleår. Disse erfaringer skal danne 

udgangspunkt for, at Skolebestyrelsen efterfølgende kan udarbejde et 

princip for Meddelelsesbogen.  

 

Nye medarbejdere: 

 

Vi har pr 1. oktober ansat Lise Havre som ny indskolingsleder med 

ansvaret fra 0.  til og med 4. årgang. Lise kommer fra en lærer- og 

vejlederstilling fra Nordregårdskolen i Tårnby. 

I et barselsskema har vi ansat Sofie Knudsen, som skal have 

madkundskab, historie og N/T på mellemtrinet. 

 

 

Vi har også ansat Therese Veng og Bonny Madsen til vores AKT-team. 

Therese og Bonny indgår i teamet og har opgaver med elever som har brug 

for støtte. 

 

 

 

Med disse betragtninger vil jeg gerne ønske jer alle en velfortjent 

efterårsferie! 

 
Med venlig hilsen 

 

Claus Andersen 

Skoleleder 

Nordstrandskolen 

 

 


