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Skolelederbrev, august 2017

Velkommen i skole!
Efter en lang sommerferie er det dejligt at byde nye og gamle, børn og voksne velkommen til et nyt
skoleår på Klostermarksskolen.

Velkommen til mange nye.
Vi har endnu to ledige pladser i 10. årgang, men ellers er alle stole i alle klasser fyldt op, og vi er klar
til at modtage alle 566 elever -heraf ca. 125 nye elever, som vi ønsker velkommen i skole.
Vi byder også velkommen til to nye lærere, Tine Nørgaard Bech (TB) er ansat til at undervise i vores
specialundervisning og Henriette Justmi Nielsen (HR) er ansat til at undervise i dansk i 4.b,
billedkunst og Natur/Teknologi.

Fokus på trivsel i uge 39-41
Udover den daglige undervisning og vores mange traditioner, har vi i år afsat tre uger i efteåret (uge
39, 40 og 41), hvor vi vil sætte særligt fokus på elevernes trivsel og den gode skolekultur.
Der vil være en række initiativer i og udenfor den daglige undervisning, fællesspisning, fælles lege i
frikvarteret, venskabsklasseaktiviteter osv. Forældrene bliver også inddraget, idet vi indbyder til et
spændende foredrag om ”Dit barns digitale trivsel”, tirsdag d. 26.september kl 19-21, hvor
foreningen Børns Vilkår vil guide og rådgive forældre om sociale medier. Foredraget er gratis og
tilmelding skal foregå via forældre-Intra, hvor også nærmere info løbende vil blive lagt ud.

Skolens Værdier
Skoler er forskellige, og en gode skole kan der være mange opfattelser af! Klostermarksskolens
bestyrelse har drøftet netop vores skoles værdier. Denne debat ønsker vi at inddrage ansatte,
elever og forældre i. Derfor vil der til efterårets forældremøder være et kort indslag, hvor vi beder
forældre komme med bud på, hvad der er de centrale og bevaringsværdige værdier for vores skole
nu og i fremtiden. Også forældreråd og det årlige fællesmøde for bestyrelse og forældreråd bliver
inddraget i denne debat. Det er en spændende debat, som vi ser frem til i det nye skoleår.
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Skolens fremtidige undervisningsfaciliteter
Ved flere lejligheder –forældremøder og generalforsamling- har vores planer og ønsker for en ny
bygning langs Annebergvej været omtalt og beskrevet. En undervisningsfløj, som skal indeholde
multirum m. musik/klublokaler, en science/naturfags-etage og nye billedkunstfaciliteter.
Dette projekt ønsker vi nu at sætte særlig fokus på. Vi har allerede nogle skitser, som skal
færdigprojekteres, og vi skal arbejde med finansieringen, som kræver en del fundraising.
Vi håber og tror, at der blandt skolens forældre er interesserede, som har erfaring, indsigt og
kontakter, som kan kvalificere en sådan proces, og jeg/bestyrelsen hører meget gerne fra forældre,
som ser muligheder for at bidrage til denne del af projektet i nærmeste fremtid.

Men allerførst tager vi hul på et spændende skoleår, og vi er klar til at modtage alle
klasser til et spændende og lærerigt skoleår, som vi glæder os til.
Allerede på onsdag d. 23. august fejrer vi skolens 146 års fødselsdag, som altid med tovtrækning (i
solen) på Dronning Christines Vej og fødselsdags-is til alle.
Det kan I læse mere om på forældreintra, og naturligvis på Klostermarksskolens facebook

Jeg ønsker alle et godt skoleår!
Venlig hilsen
Lars Peter
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