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

et tilbageblik på tiden siden sommerferien.  

 

 

Personalet: 

I uge 31 havde vi besøg af vores lokale udeskolekoordinator, som 

introducerede personalet til gamle lege, samt gav os en masse gode 

ideer og tips til brug i undervisningen. 

Vi har netop sagt farvel til Inge Brandt efter imponerende 43 år på 

Nordstrandskolen. En loyal og dedikeret indsats for Dragørs børn og 

skolesystem. Efter ferien starter Sarah Bille som ny dansklærer i 6.E.  

 

Co-teaching: 

I indskolingen på Nordstrandskolen er vi gået i gang med at arbejde 

med Co-Teaching.  

Erfaringer viser, at man med co-teaching opnår, at flere elever deltager 

aktivt i klassens faglige og sociale fællesskab. Nøgleordet er det tætte 

samarbejde mellem de to voksne, og deres brug af særlige strategier i 

undervisningen.  

Vi er meget spændte på at se, hvordan satsningen skaber endnu bedre 

læringsmiljøer for skolens elever. 

 

2. årgang - billedkunst:  

Alle tre klasser har i skoleårets start arbejdet med protrætter i 

billedkunst. Klasserne har været samlet i billedkunstlokalet, og gennem 

de faglige værksteder er der blevet produceret flotte portrætter. 
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Huskunstner: 

6. årgang har arbejdet med sildens historie – se filmen, som giver et godt 

indblik i processen – følg dette link:  

 

https://player.vimeo.com/external/568364392.source.mp4?s=53220f41bd

e3dd67ad7454fcd1a2571caef3620f&download=1 

 

 

Indskolingskoncert: 

Mandag den 13/9 blev hele indskolingen inviteret med på en musikalsk og 

kulturel rejse med ‘The Latin Clássico’ til Syd- og Mellemamerika. 

Musikerne spillede på både kendte, ukendte og hjemmelavede 

instrumenter, og gav børnene et indblik i livet i en anden verdensdel. 

Børnene var med til fest i Venezuela, Columbia og Mexico for til sidst at 

ende rejsen på Cuba, hvor der både blev sunget og danset cha cha cha. 

 

OL i SFO’en: 

I løbet af uge 41 afholdes den efterhånden traditionsrige OL-uge i SFO-

regi, hvor der dystes i forskellige discipliner opdelt i hold på tværs af 

årgange og klasser. Der er fokus på bevægelse, men også arbejdet med 

de sociale relationer på tværs. 

Vi kan også fortælle, at vi i både skole og SFO arbejder på at starte et 

samarbejde med Børnebasketfonden over vinteren, der gennem den 

lokale klub i Dragør og Tårnby vil tilbyde forløb for udvalgte årgange i 

SFO og skole. Dette supplerer SFO’ens arbejde med at opbygge 

relationer og samarbejde også med andre lokale foreninger.  

 

Udeskole: 

Vi er kommet godt fra start med udeskole i dette skoleår. Der er i alt 4 

klasser, som i første omgang er udvalgt til at være udeskoleklasser. 

Klasserne modtager vejledning i at gennemføre udeskole af skolens nye 

udeskolevejleder- Helen Kock Hansen. 

Klasserne arbejder i mange forskellige fag og gennemfører 

udeskoleforløb i Dragørs omgivelser. 

 

6. årgang deltog i den store innovative konkurrence: 

I uge 39 deltog 6. årgang i kommunens iværksætter-konkurrence. 

Eleverne skulle løse et problem/opfinde noget under emnet HELT 

VILDT. Det hele mundende ud i en finale, hvor alle kommunens 6. 

klasser konkurrerede mod hinanden. 

Vores 6.C fik en flot første plads og tredjepladsen gik til 6.D. 

Vi er meget stolte af at eleverne klarede sig godt.  

og er kreative tænkende, men også er gode  

til at formidle deres lærerprocesser og tanker! 

 

 

 

 2 

https://player.vimeo.com/external/568364392.source.mp4?s=53220f41bde3dd67ad7454fcd1a2571caef3620f&download=1
https://player.vimeo.com/external/568364392.source.mp4?s=53220f41bde3dd67ad7454fcd1a2571caef3620f&download=1


 

  

  

 

Naturfagsfestivalen – uge 39: 

Der var stolthed i øjnene hos mange elever, og store smil blandt alle jer der havde lagt vejen forbi til 

naturfagsfestivalen.  

Det var en fornøjelse at opleve ugens aktiviteter og den måde, hele torsdag eftermiddag gav en 

god stemning på skolen. Tak for jeres opbakning på besøgsdagen. 

 

 
 
 

Fokus på enkelt elever: 

I uge 39 var der en gruppe af børn som fik et ekstra tilbud  

om at komme med på tur. Fem elever og en lærer og pædagog 

tog på tur og fik sat fokus på ”Helt vildt” sammen. 

 
Hele holdet tog ud til den Blå planet, hvor eleverne fik set, 

fodret og rørt ved fisk. Vi fik snakket og talt om plastik i havet, 

samt hvorfor det er vigtigt, at man ikke smider sit skrald på  

jorden og i havet. 
 

Skolebestyrelsens arbejde: 

Skolebestyrelsen har haft fokus på at komme ud på forældremøder i august og september måned, så I har 

forhåbentlig alle mødt en af dem. Her har bestyrelsen bl.a. fortalt om deres arbejde med principper og 

høringssvar, samt det vigtige arbejde med at give input på budget og sparekataloget for 2022. 

Bestyrelsen har endvidere haft besøg fra bl.a. skolens læringscenter og repræsentanter for den nye 

Støtteforening. Denne forening er drevet af fire frivillige forældre, som gerne vil etablere to arrangementer i 

dette skoleår - alt sammen for at indsamle penge, som eleverne kan ansøge om at få andel i, som f.eks. kan støtte 

klassetrivslen mm. 

 

 

 

 

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

 
Med venlig hilsen 
Claus Andersen 
Skoleleder, Nordstrandskolen 

 



 

 

 

 

 

 



  


