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

et tilbageblik på tiden siden efterårsferien.  

 

 

Lucia: 

Traditionen tro gik vores fjerde klasser Luciaoptag den 13. december. I 

år havde vi opdelt de tre klasser, så klasserne gik i hver sin del af 

skolen. Endnu en gang blev der sunget smukt. Der var rigtig mange 

forældre og bedsteforældre, der havde valgt at bruge morgenen sammen 

med eleverne, hvilket gjorde oplevelsen rigtig god. 

 

P-pladsen 

Vi oplever i disse kolde og våde dage, at flere forældre vælger at køre 

deres barn i skole. Vi er mange, som bruger parkeringspladsen hver dag 

og vi skal alle hjælpe hinanden med at få eleverne sikkert i skole. 

Derfor – hvis børnenes cykeler nogle dage efterlades i caragen grundet 

vejret, så vil vi gerne opfordre til, at man benytter vores ”kys og kør” 

foran skolen. Det vil hjælpe rigtig til at undgå farlige situationer på 

selve P-pladsen. 

 

”Klippe-klisterdagen”: 
Torsdag den 1. dec. afviklede skolen den årlige tradition med at ”klippe 

og klistre”, samt pynte fællesarealer og klasseværelser op. Igen i år har 

skolen valgt at bruge genbrugsmaterialer. Blandt andet har vi benyttet 

kasserede bøger til vores guirlander. I år valgte vi desuden, at vores 

venskabsklasser brugte dagen på at være sammen, hvilket har styrket 

fællesskabet på tværs. 

 

Advent samlinger og venskabsklasser 

I øjeblikket må vi desværre ikke lave vores fællessamlinger i idrætssalen 

grundet brandmyndighederne. Vi arbejder for at få indhentet en tilladelse 

til at kunne være flere mennesker samlet i salen på en gang. 

Derfor har vi taget alternative metoder i brug for at sikre at fællesskabet 

overlever uden brug af idrætssalen. Vi har i år lavet fem fællessamlinger 

med vores venskabsklasser som gør, at de store hjælper de små. Det har 

vist sig at være en kæmpe gave for alle parter, da de store faktisk nyder 

opgaven. 
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Forfatterbesøg på 4. årgang.  

På 4. årgang har vi den seneste 1½ måned læst og arbejdet med den 

meget populære børnebog, De Hemmelige YouTubere, og d. 14. dec. 

havde vi så besøg af forfatteren bag, Maria Rørbæk. 

Hun tog børnene med ind i en forfatters verden, og fortalte bl.a. 

hvordan en idé til en historie bliver til, selve skriveprocessen og ikke 

mindst redigeringsprocessen, som nogle gange næsten kan være 

længere end førstnævnte. 

Børnene, som var vældig engagerede og aktive under oplægget, fik lov 

at stille spørgsmål undervejs og fik dermed yderligere indsigt, både i 

selve historien, som lige netop nu, pr. 1. dec., tæller fire bind i serien - 

og det at arbejde som forfatter. 

Maria sluttede af med at præsentere en meget simpel opskrift på at 

komme i gang med en god historie, og derefter involverede hun 

børnene i at digte oplægget til en ny historie. 

Alt i alt et super inspirerende besøg, som vi havde været så heldige at 

modtage støtte fra Statens Kunstfond til. 

 

"Smart-parat-svar" 

Torsdag den 8. december dystede alle Dragør Kommunes 6. klasser om 

at blive "Kommunens klogeste 6. klasse". Konkurrencen var en del af 

"Smart-parat-svar", som er en landsdækkende videns konkurrence for 

alle landets 6. klasser, en konkurrence faciliteteret af de kommunale 

biblioteker. Årets tema var ”Den gode læser” - det er sejt at læse, og at 

vide noget! 

Efter hård konkurrence fik 6.C og 6.E en delt 2. plads. Stort tillykke  

 

 

 

Julebag 
I madkundskab har vi arbejdet med klassiske juletekniker såsom julebag, 

brunede kartofler og dejlig hjemmelavet rødkål. 

På flexdagen i julen var der dømt den store bagedyst i den svære disciplin 

"peberkagehus". Peberkagehuset er bagt fra bunden og pyntet af Esther, 

Laura, Helena og Vega fra 7. årgang.  

 

Månebase-projektet i SFO’en 
I uge 45 havde vores SFO fokus på ”Mission Månebase”. Her tog vi til 

månen for at designe, bygge og leve i vores egen månebase. Eller i det 

mindste lade som om gennem en masse relevante værksteder, som gav 

os alle en stor viden om månen, – vores nærmeste nabo. Projektet er 

støttet af Novo Nordisk Fonden, og arbejdet i kommunens SFO’er 

danner grundlag for et naturfagligt projekt, der over de næste par år skal 

udrulles i først København og i 2024 til resten af Danmark. En fantastisk 

uge med masser af smil og læring.   

 

Personale ændringer 
I den kommende periode har vi flere medarbejdere, som skal på barsel 

og her forsøger vi naturligvis at finde nogle gode vikarer. Det kan godt 

være svært at få medarbejdere som vil tage disse lidt kortere barsler, så 

hjælp os gerne med at dele i jeres netværk 

Vi har nu ansat Rasmus Holmen Lærkner til 1.D og Martin Bøtker til 7. 

årg. 
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Skolebestyrelsens arbejde: 

Skolebestyrelsen har arbejdet med principper for badning i idræt og lavet 

en ny politik for ”det gode skoleliv på Nordstrandskolen”, som kan findes 

på hjemmeside medio januar. 

Langt om længe har vi fået etableret vores nye skillevæg i idrætssalen. Vi 

har fået ny belægning omkring vores rutsjebaner og er ”næsten” tilfredse.   

 

 

Med disse betragtninger vil jeg gerne ønske jer alle en velfortjent 

juleferie. Vi ses igen tirsdag den 3. januar 2023. 

 
 
 
Med venlig hilsen 

Claus Andersen 

Skoleleder, Nordstrandskolen 

 

 


