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Skolelederbrev, august 2018 
 

Velkommen i skole! 
Jeg håber alle har nydt en lang og varm sommerferie. Det er dejligt at byde velkommen til et nyt og 
skoleår på Klostermarksskolen.  
 

Velkommen til mange nye. 
Klostermarksskolen byder nye elever velkommen i børnehaveklassen, 7. og 10. årgang. 
I det nye skoleår byder vi også velkommen til 9 nye voksne på skolen, nemlig: 

 Christel Studsgaard skal være ny børnehaveklasseleder sammen med Lisbeth, Thomas og Sus 

 Susan Kjær Markussen skal undervise i dansk, eng, kristendom mm  

 Stinne Ærthøj Pedersen skal undervise i Natur/teknologi, biologi, sløjd, håndarbejde mm  

 Trude Bergli skal undervise I specialundervisning,  

 Anders Lyhne skal undervise i musik (2 moduler/uge) og kor 

 Simon Thomsen skal undervise i idræt (2 moduler/uge) 

 Nawal Toza er ny pædagog i Myretuen  

 Kim F Matthiasen er vores nye pedel (afløser for Claus) 

 Thomas er ny pædagogmedhjælper i Myretuen 
  

Ny 10.kl og ombygning 
De nye 10. klasser starter med 72 elever i vores udflyttede lokaler på Strandvejen 25, 
(Handelsskolens bygning, hvor vi har lejet en etage). Vi glæder os til denne udvikling af vores 10.kl- 
tilbud, ønsker 10.kl og deres lærere held og lykke i de nye rammer! 
Udflytningen af 10. årgang betyder at vi har flyttet naturfags/biologilokalet op på 2. sal sammen 
med fysiklokalet, og det gamle biologilokale er under ombygning henover efteråret. 
 

Vi er klar til at modtage alle klasser til et spændende og lærerigt skoleår, som vi 
glæder os til. 
Allerede næste onsdag, d. 23. august fejrer vi skolens fødselsdag for 147.gang. Det er, som det altid 
har været, med tovtrækning på Dronning Christines Vej og fødselsdags-is til alle og lidt tidligere fri 
fra skole.  
Det kan I læse mere om på forældreintra, og naturligvis på Klostermarksskolens facebook 
 

Jeg ønsker alle et godt skoleår! 
 
Venlig hilsen 
Lars Peter 
 

 


