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Skolelederbrev, september 2017 
 
Tre uger med særlig fokus på trivsel. 
 
En vigtig forudsætning for at lære noget i skolen er, at eleverne trives og har en tryg skoledag.  
 
Det er en af vores grundværdier på Klostermarksskolen. I de kommende tre uger sætter vi særlig 
fokus på trivsel i skolen. Det betyder, at vi ved siden af den daglige undervisning arrangerer en 
række indslag og initiativer, som skal understrege forskellige vinkler af trivsel i skolen.  
 
Her er nogle eksempler på initiativer:  

 På tirsdag kl 19-21 inviterer vi alle forældre til foredrag om ”Børns digitale adfærd” v. 
foreningen Børns Vilkår. Foredraget er annonceret på Forældre-Intra, og der er allerede 
mere end 120 forældre tilmeldt. Af den grund har vi lånt Aalborg Handelsskoles 
auditorium på Saxogade til arrangementet.  

 I uge 41 inviterer vi alle elever til en fællesspisning, hvor ”Kaffe Fair” - en 
socialøkonomisk virksomhed i Aalborg - er inviteret til at servere frokosten. 
Fællesspisningen fordeles over to dage i begge gymnastiksale, hvor klasserne 
organiseres, så store og små elever spiser sammen i hold af 150-175 børn. Elever vil blive 
inddraget i spisningens praktiske afvikling. 

 Mandag d. 9. oktober er der skolekoncert for 2., 3. og 4. kl. med Mussa Dialo-Trio 

 Venskabsklasser laver særlige aktiviteter sammen i løbet af de kommende tre uger. 

 Biblioteket arrangerer ”engelsk-tema” med besøg af Kieron Jones, engelsk skuespiller, 
som besøger flere klassers engelskundervisning.  

 Skolefritidsordningen har en række trivselsinitiativer - lege og aktiviteter - som bliver 
beskrevet på Myretuens månedsbrev. 

 De voksne skal også trives! Den 5. oktober er en international ”Teacher´s day”.  

 Nye lege i frikvarteret og naturligvis motions/aktivitetsdag sidste fredag inden 
efterårsferien. 

 Claus og Christian (vores pedeller) bygger et træ, som står i morgensangshullet. På dette 
træ kan elever løbende hænge manilamærke-blade med deres formulering af ”Hvorfor 
bliver jeg glad for at gå i skole”. 

 
Dette er blot et udpluk af kommende aktiviteter. Der vil naturligvis opstå spontane initiativer i 
undervisning og frikvarterer i de kommende tre uger.  
Følg med på Intra og facebook for at se, hvad der vokser frem af nye idéer og aktiviteter. 
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Klostermarksskolens værdier. 
Som tidligere omtalt beder vi alle deltagere i forældremøder i dette efterår give en tilbagemelding 
på spørgsmålet: Hvilke værdier er vigtige og bør værnes om i Klostermarksskolens arbejde.  
Debatten følges op i forældreråd og til et møde d. 24. januar mellem bestyrelse og forældreråd.  
 
 
 
Udskiftning i skolens bestyrelse 
Mette Due Andersen, som blev valgt første gang i 2013, har pga. jobskifte desværre forladt sin 
plads i Klostermarksskolens bestyrelsen. Som suppleant indtræder Troels Hegland, far til Noah i 4.a. 
Vi siger velkommen i bestyrelsesarbejdet til Troels og tak for godt samarbejde til Mette. 
 
 
Husk morgentrafikken 
Der er stadig meget vanskelige trafikforhold omkring skolen om morgenen og om eftermiddagen, 
og jeg må igen understrege, at der overhovedet ikke må standses eller parkeres i feltet, hvor 
skolepatruljen regulerer overgangen. Der er fortov hele vejen rundt langs Maren Hemmingsvej og 
Klostermarken, som leder direkte og sikkert til skolen, og de fleste elever kan godt gå et par 
hundrede meter frem til skolen.  

 
Fritagelse for undervisning 
Hvis en elev skal fritages for undervisning i mere end to dage, f.eks. pga. ferie udenfor skolens 
ferier, skal der træffes aftale med skolens ledelse. Vi regner med, at elever og forældre selv 
orienterer sig på elev- og forældreIntra i ugeplaner og meddelelser fra skolen, så fraværet bliver til 
så lidt ulempe for elevens undervisning som muligt. 
 
Husk at kigge forbi skolens facebook-side ”Klostermarksskolen” og se nogle glade billeder fra 
dagligdagen på skolen. 

 
Venlig hilsen 
 
Lars Peter  
 
 
 
 
 


