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Klostermarksskolen 

Aalborg, d.16.august 2016 
 
 

 
 

Velkommen til et nyt skoleår. 

 

Så er vi kommet rigtigt godt i gang efter sommerferien, og jeg vil gerne byde alle velkommen til 

skoleåret 2016-2017.  

 

Hermed et par meddelelser, remindere og nyheder 

Facebook 

Jeg minder igen om vores to facebook-sider, Klostermarksskolen.aalborg og Klostermarksskolen  

10.klasse. Vi forsøger at holde siderne opdateret, og vi håber, at I vil hjælpe os med at ”sprede” 

nyheder, gode historier og oplevelser fra skolen. 

 

Skolemad 

Vi får en del henvendelser vedr. skolemad fra Bogø, som jeg omtalte før ferien. Vi vil gerne finde 

en alternativ løsning, men der er ikke mange seriøse leverandører på markedet, som kan levere på 

betingelser, -kvalitet, logistik og pris- som vi kan bruge. Indtil videre kan vi kun henvise til Bogø´s 

bestillingssystem. 

Retfærdigvis skal det også nævnes, at Bogø har taget det kritiske eftersyn til efterretning, og har 

strammet op på både kvalitet og ”orden” i virksomheden. 

 

Valgfag 

I år starter valgfagstilbud om et ekstra fremmedsprog (fransk, tysk for 7. kl. og kinesisk for 7.-

10.kl.). Det giver mulighed for, at elever kan lære både fransk og tysk inden 9.kl., samt stifte 

bekendtskab med kinesisk  

Den endelige tilmelding er på mandag. 

 

Nyt Lejrskoleprogram 

Vi (gen-)indfører fra i år en kort lejrskole i 8. årgang, som skal understøtte idrætsundervisningens 

element af out-door aktivitet. Med udgangspunkt i faget idræt arrangerer vi en aktiv lejrskole, og 

indholdet vil veksle fra år til år, men altid aktivt (ski, klatring, sejlads, sport). 
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Husk at medbringe pc hver dag 

Fra 5.kl. medbringer eleverne deres egen pc til brug i undervisningen. Den personlige computer 

benyttes som et dagligt arbejdsredskab, og derfor er det vigtigt, at den er med i skole hver dag. 

 

Digitalt fokus 

Som det fremgår af Facebook opslag, har lærerne inden skolestart fået undervisning i Lego-

mindstorm og programmering af robotter. Det er afsæt for et større fokus på elevernes digitale 

kompetencer, som vi på forskellig vis, gennem leg, undervisning og projekter gerne vil udvikle i 

den nærmeste fremtid, og sikre Klostermarksskolens elever bedst mulige digitale kompetencer til 

fremtidens liv og arbejdsmarked. Det kommer der mere nyt om…  

 

HUSK at vise hensyn til de bløde morgentrafikanter! 

Som altid skal jeg minde om, at være meget opmærksom i morgentrafikken. Alle bilister skal rette 

sig efter skolepatruljens anvisninger og ikke standse eller parkere i det afmærkede felt foran 

skolen. 

 

Cykelparkering  

Der er mange elever, der cykler i skole. Det er dejligt og sundt, og det udfordrer vores 

cykelparkering.  

Der er cykelparkering ved begge gavle af hovedbygningen og ved indskolingshuset med indkørsel 

fra Annebergvej. I de kommende dage vil vi organisere cykelparkeringen, så klasserne bliver 

fordelt på de tre pladser, og ikke klumper sammen og spærrer brand og adgangsveje til 

skolegården. 

 

 

Skolens 145 års fødselsdag 

Fredag i denne uge (d.19/8) fejrer vi skolen, med den traditionelle fødselsdagstovtrækning på Dr. 

Christines Vej kl. 10.30, og is til alle elevere. Forud for tovtrækningen, samler vi alle elever i 

skolegården til et luftfoto. 

Undervisningen stopper kl. 12, og selvom der er åbent i fritidsordningen, er der reduceret 

personale pga. foredrag og fællesarrangement for alle ansatte fredag eftermiddag. 

 

 

Jeg ønsker alle et godt og spændende skoleår.  

Venlig hilsen  

  

Lars Peter 
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