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Skolelederbrev, november 2019 
 
Skolefest i morgen. 
Vi glæder os til endnu en skolefest i Aalborghallen. 8. årgang arbejder hårdt og målrettet på 
forberedelserne til årets forestilling. Der er allerede tilmeldt omkring 1200 til festen, og vi glæder os 
til at invitere jer indenfor! 
 
Velkommen til vores ny SFO-leder. 
Mandag d. 11.november er Hans Jørgen Thomsen startet som ny leder for Myretuen og Klubben. 
Jeg håber, at alle forældre vil kigge forbi og hilse på ham. 
 
Morgentrafikken! 
Husk refleks og gode lys på cyklen i denne mørke tid! -og voksen og fornuftig adfærd fra bilister!  
Vi beder om at følge reglerne og skolepatruljens anvisninger af hensyn til alles sikkerhed og positive 
morgenstemning.  
 
Julemåneden nærmer sig 
Husk at følge med på forældreintra i vores mange juletraditioner. Vi starter med juleklippedag og 
julebingo i klasserne torsdag d. 28.november. Temaet for juleudsmykningen i år er ”Genbrugs-jul” 
og vi glæder os til at se klasserne udfolde sig bæredygtigt og kreativt. Skoledagen er fra kl. 8.00-
13.00. 
Desuden vil jeg minde om:  
Elevrådets velgørenhedsarrangement og julespil i Vor Frelser Kirke mandag d. 2.december kl. 19.00  
Luciaoptog d. 13.december kl. 8.00 og sidste skoledag med julegudstjeneste d. 20.december.  
(Mere info følger på Intra) 
 
Lokalplan godkendt for nybyggeri på Annebergvej. 
I oktober godkendte Aalborg Byråd en lokalplan, som giver mulighed for, at vi kan bygge en ny 
skolefløj med naturfagslokaler og klubfaciliteter på Annebergvej, i stedet for vores to gamle villaer. 
Bestyrelse og ledelse er i gang med at udarbejde det endelige udbudsmateriale, og vi forventer at 
have en plan klar til præsentation for forældre i løbet af foråret 2020. 
 
Møde for forældreråd i januar. 
Jeg minder om, at der indkaldes til møde for forældreråd d. 21.januar 2020. Det er bestyrelsen, som 
er værter for mødet, og der er mulighed for, at forældreråd kan få punkter på dagsordenen. Disse 
kan meddeles til kontoret, inden vi udsender dagsorden.  
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Foredrag i januar 2020 
Husk, at vi indbyder til et spændende forældreforedrag, onsdag d. 15. januar 2020 kl. 19.00-21.00  
Foredraget er med psykolog Ulla Dyrløv, som taler om at ”Få styr på dit barns digitale verden”. 
Ulla er bl.a. kendt fra tv-udsendelsen: ”Når skærmene styrer familien”. Se www.ulladyrløv.dk 
Der kommer yderligere info om arrangementet! 
 
 
Info-møder om skolegangen på Klostermarksskolen. 
Vi har i efteråret haft stor succes med afholdelse af åben-hus arrangementer for elever og forældre 
til optagelse i børnehaveklasse og 10.klasse. 
Derfor vil vi torsdag d. 6.februar kl 16.00-17.30 holde et tilsvarende arrangement for kommende 
elever til optagelse på 7. årgang. Arrangementet er også for familier, som på længere sigt overvejer 
Klostermarksskolens udskoling. Jeg håber, at elever og forældre på skolen vil opmuntre 
interesserede i deres omgangskreds til at kigge forbi til dette info-arrangement. 
 
 
Når vi inviterer familier til infomøder i god tid, er det for at sikre, at forældre og elever som er 
interesseret i netop vores skolekultur, bliver opmærksom på vores tilbud om en god og 
velfungerende skole for elever, der vil noget seriøst med deres grundskole. 
 
 

---------------------------------------- 
 
 
Husk at kigge forbi skolens facebook-side ”Klostermarksskolen” samt ”Klostermarksskolen10” og se 
nogle glade billeder fra dagligdagen på skolen. 

 
Venlig hilsen og rigtig god skolefest til alle. 
 
Lars Peter 


