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Aalborg, 21. december 2017 
 

Skolelederbrev, december 2017 
 
Endelig jul. 
Nu er det snart sidste skoledag inden juleferien. Vi har som altid i denne tid nydt de mange 
juletraditioner på Klostermarksskolen lige fra udvidet jule-morgensang, Luciaoptog, julespil og 
mange julerier i klasserne, i Myretuen og i klubben. 
Vi slutter julemåneden med to julegudstjenester fredag kl. 8.15 for 0.-5.årg. og kl. 9.15 for 6.-
10.årgang. 
Da vi deler eleverne til to gudstjenester, er der god plads i Vor Frelser Kirke. Hvis der er forældre, 
som har lyst til at sidde med på de bagerste bænke, så er der plads til det, og I er meget 
velkommen! 
 

Klostermarksskolens Værdier  
Det har været spændende at læse tilbagemeldingerne fra efterårets forældremøder, hvor alle har 
drøftet Klostermarksskolens værdier. Tak for jeres engagement i denne debat.  
Det er dejligt at opleve, at der er stor enighed om vores skoles grundlæggende værdier og kultur. 
Debatten om værdier og fremtid fortsætter, dels på møde med forældreråd og på 
generalforsamlingen i foråret.  
 

Klostermarksskolens fremtid. 
Skolens bestyrelse har i efteråret intensiveret arbejdet med skolens bygninger og vores ønske om 
en ny undervisningsfløj i stedet for de to villaer på Annebergvej. Projektet udvikles sammen med 
skolens lærere, og vi samarbejder med ingeniørfirmaet COWI om at igangsætte opgaven i 
nærmeste fremtid. Vi er i dialog med Aalborg kommune, og vi arbejder med en fundraisingproces, 
og håber projektet tager endelig form i foråret og kan præsenteres på skolens generalforsamling i 
april.  
Det ser vi frem til at drøfte med jer. 

 
Jeg vil ønske alle elever, forældre og ansatte  

Glædelig Jul og Godt Nytår 
Tak for samarbejdet i 2017 

 
Første skoledag i det nye år er onsdag d. 3. januar, hvor også Myretuen og klubben åbner. 
 
Som altid: 
Husk at kigge forbi skolens facebook-side ”Klostermarksskolen”  
 

Venlig hilsen 
 
Lars Peter 


