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Sommerferie 2016  
 
Efter en travl juni måned med hytteture, udflugter og afgangsprøver samt sidste uges 
afslutningsarrangementer, er vi nu ved at være klar til sommerferie 2016. 
Vi har udsendt årsskrift 2015, som jeg håber er kommet helt frem til alle hjem. 
Skema og lærerfordeling for næste skoleår er udsendt til alle. 
 
Husk Facebook 
Jeg håber alle har bemærket skolens Facebook-profiler, såvel Klostermarksskolen som 
Klostermarksskolens 10.kl! 
Det er vores håb, at information om skolen kan spredes ad den vej, og jeg håber I alle deler flittigt 
med venner og børnerige bekendte. 
Se flg links:  
https://www.facebook.com/Klostermarksskolen.Aalborg/?fref=ts 
https://www.facebook.com/Klostermarksskolen-10-klasse-264461783898279/?fref=ts 
-vi møder fortsat forældre i byen, som tror, at der altid er ”totalt udsolgt” af pladser på 
Klostermarksskolen. Vi har faktisk ledige pladser i indskolingen (1.kl), som er klar til en familie 
som ønsker en solid skolegang med høje mål og fokus på trivsel og god adfærd! 
 
Skolemad, leverandør 
Det er ikke lykkedes os at finde en alternativ til Bogø, som vi ikke er helt tilfredse med. Det er 
vanskeligt at finde leverandører, som kan matche leveringstid og priser, men vi arbejder på 
forskellige kontakter og koncepter i de kommende måneder.  
Indtil videre kan Bogø benyttes som hidtil. 
 
Nyt lejrskoleforløb i udskolingen. 
Som noget nyt vil vi fra det kommende skoleår indføre en aktiv lejrskoleuge for 8. årgang. 
Baggrunden er en generel udvidelse af målene for idrætsundervisningen i udskolingen. For at 
gennemføre et ”udelivs-forløb” vil vi for fremtiden arrangere en aktiv uge som bl.a. årgangens 
idrætslærere står for, og hvor elevbetalingen bliver max 3.000 kr pr elev.  
I det kommende skoleår bliver lejrskolen en skitur til Norge i uge 5 2017, og der kommer nærmere 
info til elever og forældre når vi mødes efter ferien.  
 
Velkommen til ny pædagog i Myretuen. 
Udover to nye ansættelser på lærerværelset som tidligere er nævnt (Anja Beltoft og Casper Fogh 
Larsen) har vi pr 1. august ansat Steffen Schou Bæk, som er nyuddannet pædagog fra UCN 
Aalborg. 

------------------------------------------ 
Jeg ønsker alle elever, forældre og ansatte en god sommerferie 2016. Tak for samarbejdet i år.  

Vi glæder os til at mødes til et nyt skoleår i august. 
Venlig hilsen og god sommer 

 
Lars Peter 
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