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Nyhedsbrev nr. 4
Kære forældre.

I modtager her nyhedsbrevet nummer fire i rækken for Nordstrandskolen 19/20. Maj og juni måned har
omhandlet genåbningen af skolen for eleverne i 6.-9. klasse, som er lykkes rigtigt godt.
I dette nyhedsbrev vil vi således give jer lidt indblik i aktiviteter på skolen, seneste nyt fra
skolebestyrelsen og nyt fra SFO’en. Vi forventer at være tilbage i normalt skema efter sommerferien,
dette er på betingelse af, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan overholdes.

Et tilbageblik:
Ungdomsskolen:
Ungdomsskolen har faciliteret rigtig mange forskellige aktiviteter de sidste måneder, som eleverne
har nydt i fulde drag. Jeg kan ikke komme ind på samtlige aktiviteter men har udvalgt et.
Outdoorcenteret og Ungdomsskolen har i denne periode arbejdet sammen om, at supplere
undervisningen med aktiviteter med udendørs for samtlige klasser.
Blandt andet har der været fiskeri i voldgraven på programmet for skolens 4. og 5. klasser.
”Det er fantastisk at se, hvor mange forskellige områder eleverne faktisk arbejder med – selv med
en helt enkel aktivitet som fiskeri i voldgraven. Hver elev har selv skulle lave sin egen fiskestang,
og derefter har vi fanget skaller og aborrer i voldgraven”, udtaler Christoffer Søe.
Umiddelbart tænker man ikke over det, men når dagen er gået, har eleverne faktisk arbejdet med
så forskellige kompetencer som; samarbejde, håndværk, finmotorik, biologi, balance,
koordination, kommunikation, koncentration, matematik, naturbeskyttelse og benyttelse samt
lokalt kendskab til naturen.
Sidste skoledag for 9. og 10. klasserne:
Onsdag den 17. juni tog vi afsked med vores 10. klasser – hvilket blev en skøn dag med taler og
aftaler om at ses igen.
Dagen efter sagde vi farvel til vores 9. klasser. Dimissionen blev afviklet på en lidt anderledes
måde. Klasserne var delt op i tre hold og havde fået et tidspunkt, hvor deres klasse skulle modtage
beviserne – hvilket blev en mere intim og hyggelig dimission.
Fredag pyntede alle afgangseleverne deres cykler og blev mødt på skolen af samtlige elever og
lærere, som stod med hvert sit flag og fejrede afgangseleverne – et skønt syn og en anderledes og
god måde at tage afsked med eleverne på. I den forbindelse kan traditionerne gentænkes og måske
starte en ny afskedsceremoni.

Personalesituationen:
Vi har netop været igennem en ansættelsesproces, hvor vi blev nødt til at genopslå lederstillingen
til SFO’en. Vi har netop ansat Jens Aage Skare Nielsen som SFO-leder og vi glæder til at tage
imod Jens Aage som starter den 1. august
Skolepatruljen:
Et kæmpe tak skal alle jer elever og forældre for at have løftet den kæmpe opgave med at hjælpe
børn over vejen. Det har været en ubeskrivelig hjælp fra ”Nordstrandens Trafikkorps”. Vi håber
meget på, at vi kan kalde på jer en anden gang. En særlig tak til Søren Houen Schmidt som har
koordineret indsatsen med at lave vagtskemaer og uddelt lakridspiber. Skønt at opleve, at I hjælper
og passer på hinanden her i Dragør.
Elevplaner:
Vi har haft ambitionen om, at levere elevplaner inden sommerferien – dette satte Coronaen en
stopper for. Vi vil efter sommerferien udgive en forenklet elevplan for fagene dansk og matematik,
som senere kan følges op af en skole-hjem-samtale.
Skolebestyrelsens arbejde:
De sidste mange måneder har bestyrelsen været beskæftiget med Covid19 for at sikre, at forældre,
elever og personale har haft gode betingelser for at løfte den meget særlige opgave, det er at lave
skole under en ”krise”
Bestyrelsen har beskæftiget sig en del med at afgive høringssvar i forbindelse med kommunens
økonomi.
Vi har afholdt valg til skolebestyrelsen, hvilket gav os to kandidater, som vi er rigtig glade for - og
til efteråret laver vi et suppleringsvalg, så vi kan blive en fuldtallig bestyrelse. Har du mod og lyst
til at opstille, må du gerne allerede nu skrive til undertegnede. Valgprocessen vil selvfølgelig blive
annonceret, når vi når dertil.

Skolebestyrelsen har i forårsperioden arbejdet med:
-

Afgivet Høringssvar om budgetreduktioner.
Besluttet et nyt princip for lektier.
Udkast til et princip for god kommunikation i Aula.

Med disse betragtninger vil jeg gerne ønske jer alle en skøn og velfortjent sommerferie. Vi ses
igen mandag den 10. august.

Med venlig hilsen
Claus Andersen
Skoleleder, Nordstrandskolen

