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Skolelederbrev, december 2018 
Omgivet af dejligt julepyntede klasser og med konstante julemelodier i ørene fra luciaoptog, julespil 
og julemorgensang, sender vi de bedste julehilsner fra Klostermarksskolen til alle elever, forældre og 
medarbejdere. Vi slutter på fredag af med den årlige julegudstjeneste og afslutning inden juleferien. 
Så mangler vi kun lidt julesne til at lyse lidt op i mørket og gøre alle december-lydene lidt mere 
bløde. Mon ikke den også kommer… 

 
Møde for forældreråd i januar 
Alle forældreråd indbydes til møde tirsdag d. 29. januar kl. 17-19, til en drøftelse af aktuelle 
skolesager med skolens ledelse og bestyrelse. Jeg håber, at alle klasser kan være repræsenteret.  
 
Ny hjemmeside for 10.kl 
Klostermarksskolens 10.årgang er flyttet til lejede lokaler hos Aalborg Handelsskole på Strandvejen 
25, hvor vi nu tilbyder 72 pladser i 10.kl. ”Udflytningen” har nu fungeret i næsten et halvt år og vi, 
både elever og lærere, er rigtig glade for de nye rammer og de muligheder, som det har givet. Vi er i 
fuld gang med indskrivning til næste års 10.kl., og vi har netop åbnet en ny hjemmeside på 
www.klostermarksskolen10.dk, hvor konceptet og de nye rammer præsenteres. 
 
Foredrag i januar 
Efter juleferien åbner tilmeldingen til et spændende forældreforedrag med Sofie Münster d. 16/1.   
 
Fundraising til en ny skolefløj -en stor ambition for det nye år. 
I 2019 sætter vi mere præcis form og rammer på planerne for en ny skolefløj på Annebergvej. Det 
er et meget spændende og ambitiøst projekt. Det indgår i planerne at rejse en del af finansieringen 
ved fundraising fra forskellige kilder. Vi véd, at der blandt Klostermarksskolens forældre er mange, 
som har netværk og ressourcer til et sådant arbejde. Dem vil vi meget gerne trække på. Hvis nogen 
går med gode idéer eller kontakter, som kan bruges i dette arbejde, hører vi gerne fra jer og 
indbyder gerne til en snak og en kop kaffe på mit kontor. 

 
Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. 

Tak for et dejligt 2018 på Klostermarksskolen. 
 
Gode nytårshilsner og på gensyn d. 3.januar 2019 
 
Lars Peter 

http://www.klostermarksskolen10.dk/

