
SKOLENS TRADITIONER, MÆRKEDAGE OG FESTER

Nordstrandskolen er en skole fuld af traditioner, og i takt med tid og udvikling træder der nye til.
Traditionerne er med til at give skolen et levende og sprudlende kulturliv, samt et unikt og aktivt

sammenhold på skolen. I løbet af et skoleår vil eleverne opleve flere forskellige traditioner.
Det er vigtigt, at den enkelte elev føler sig som en del af det store fællesskab.

Skolestart
Den første skoledag for de yngste elever i børnehaveklasserne planlægges i samarbejde med
skolens 5.klasser, der står klar med flag til at modtage de nye elever og deres forældre på
skolen i skolegården.

Venskabsklasser
Alle klasser på skolen har en venskabsklasse. I løbet af skoleåret arrangerer årgangsteams i
samarbejde forskellige trivselsfremmende tiltag og sociale arrangementer for at styrke
fællesskabet på tværs af alderstrin på skolen. 

Naturvidenskabsfestival
Alle klasser på skolen deltager i den årlige Naturvidenskabsfestival for at styrke den
naturfaglige kultur i lokalmiljøet. Hvert år arbejder alle skolerne i Dragør efter et overordnet
kommunalt mål med fokus på FN’s Verdensmål og bæredygtighed.

Skolernes motionsdag
Fredagen inden efterårsferien deltager alle skolens elever i det årligt tilbagevendende
arrangement for alle skoler i Danmark. . Eleverne løber på forskellige niveauer og i forskellige
områder i skolens nærområde. Efter et veloverstået motionsløb er der frugt og juice til
eleverne.

Juleklip
Tæt på 1.december pyntes skolen op både inde i de enkelte klasser og ude på fællesarealerne,
efter et fælles tema for de enkelte årgange med

Adventssamlinger
I december er der samlinger arrangeret af de enkelte årgange for alle skolen elever.

Lucia
Eleverne på 4. årgang bærer lyset frem på skolen til glæde for både de små og de store elever.
Denne tilbagevendende begivenhed skaber hvert år en helt særlig stemning på skolen, hvor de
store elever husker, da de selv gik Lucia og de små glæder sig til, at det er dem, der skal bære
lyset frem.

Kirkebesøg
En af dagene før jul synges julen ind med et besøg i St. Magleby Kirke for alle skolens elever.
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Juleafslutning
Inden eleverne sendes på juleferie samles alle i salen for at ønske hinanden en glædelig jul og
et godt nytår.

Isdisco – SFO
Eleverne på 6.årgang inviteres til Isdisco.

Skolebal
Alle skolens elever fester med hinanden til årets skolebal, hvor der er musik og forskellige
boder med lækkerier.

Fastelavn
Der slås katten af tønden på hele skolen efterfulgt af spisning af fastelavnsboller i klasserne.

Uge 6
Undervisningen i uge 6 handler om sundhed, trivsel, ligestilling, seksualorientering med mere.
Indhold og form planlægges på de enkelte årgange på skolen. Sundhed, trivsel, ligestilling og
seksualorientering kobles til verdensmålene, særligt mål 3 om Sundhed og trivsel, mål 4 om
Uddannelse, samt mål 5 om Ligestilling.

Teater
Eleverne på 6.årgang inviterer skolens elever, deres forældre og bedsteforældre, samt de
andre 6.klasser i kommunen til at overvære årets forestilling.

Tur i den Grønne
Den sidste uge inden sommerferien tager alle klasser på tur i det grønne sammen med deres
lærere og pædagoger.

Sidste dag på SFO
Inden sommerferien er der overnatning på SFO’en for skolens 3.klasser.

Sidste skoledag
Sidste skoledag for 9.-10.klasse fejres med karamelkastning i klasserne, optræden i salen og
leg på skolens baner.

Idrætsdag
Skolens elever deltager i den kommunale idrætsdag. Her møde eleverne på samme årgang
hinanden i fællesskabende idrætsaktiviteter rundt omkring i kommunen.

Dimission
Efter veloverståede prøver tages der afsked med skolens afgangselever sammen med deres
lærere og forældre efterfulgt af en lille reception.

Sommerafslutning
Sidste dag inden sommerferien hygges der i de enkelte klasser med forskellige aktiviteter og
dagen afsluttes med, at alle samles for at ønske hinanden en god sommer.
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