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Skolelederbrev, marts 2020 
Tak for fødselsdagshilsner og fejring. 
Jeg vil gerne sige tak til både børn og voksne for den dejlige dag, som elever, lærere og bestyrelse 
havde arrangeret i anledning af min fødselsdag i forrige uge. Det var en rigtig dejlig dag, og jeg har 
allerede plantet det flotte spisekastanjetræ, som jeg fik i gave fra eleverne med rigtig mange små 
og søde fødselsdagshilsner vedhæftet. Den oplevelse bekræfter mig i, at jeg arbejder på en dejlig 
skole fyldt med søde og kloge børn. 
 
Vi mærker også corona-epidemien... 
Selvom vi synes, det er en vigtig rejseaktivitet, har vi valgt at følge ministeriets anvisninger og aflyse 
9. årgangs sprogrejser om to uger til hhv. Tyskland og Frankrig. Vi ønsker ikke at løbe nogen risiko 
for, at elever, lærere eller forældre efterfølgende skal i karantæne eller udsættes for andre 
begrænsninger.  
Så 9. årg. bliver hjemme og har almindelig spændende undervisning i de planlagte rejseuger. 
Der er megen usikkerhed omkring smittefare og indsatser mod spredning af corona, og vi følger 
udenrigsministeriets, sundhedsstyrelsens og undervisningsministeriets retningslinjer og holder 
forældre og elever løbende orienteret. 
 
Valg af praktisk/musiske valgfag på kommende 7. årgang 
Som et led i at styrke praksisfagligheden i grundskolen blev det i foråret 2019 besluttet, at alle 
elever fra 7. årgang skal vælge ét toårigt praktisk/musisk valgfag med afgangsprøve i 8. kl.  
Derfor skal 6. årgang i løbet af marts måned vælge valgfag for de kommende to år.  
Vi udbyder fire valgfag: Billedkunst, Håndværk & Design, Madkundskab og musik.   
 
Alsang i indskolingen 
I februar og marts har 1., 2. og 3. årgang deltaget i projektet Alsang i indskolingen i anledning af 75-
året for befrielsen i 1945. Fredag den 27. marts kl. 8.00-8.30 synger de tre årgange fælles 
morgensang i den lille gymnastiksal. Her er forældre og bedsteforældre meget velkomne.   
 
Generalforsamling 2020 
Skolens generalforsamling bliver i år afholdt torsdag d. 30.april kl. 19.00 
Selvom der er mere end en måned til, vil vi allerede nu annoncere, at bestyrelsen i år vil give en særlig 
orientering om et spændende byggeprojekt på Annebergvej, hvor det er planen at nedrive de to gamle 
villaer (det gule og det røde hus). Der er tre arkitekter, som i disse uger arbejder på deres forslag til vores 
udvidelse, og det endelige resultat vil blive offentliggjort første gang på skolens generalforsamling i år. 
Der kommer en formel indkaldelse med dagsorden på ForældreIntra umiddelbart efter påske.  
Sæt allerede nu kryds i kalenderen! 

Venlig hilsen  
 
Lars Peter 

 

Husk at følge skolens dagligdag facebook 


