
Nyhedsbrev for forældre på N. Zahles Gymnasieskole – september 2018 

 

Den 13. august sagde vi velkommen tilbage til alle vores gamle elever og velkommen til 48 nye 

elever og hermed 4 nye klasser på 6. klassetrin. Dagen efter, den 14. august, kunne vi og 5. 

klasserne sige velkommen til 43 søde, spændte børn til 0.klasse. I den kommende tid er 5.klasse 

store for de små og vi ser hver dag ansvarlige elever fra 5. klasse følge elever fra 0.klasse til og 

fra frikvarterer og lektioner. 

  
Det var dejligt at se alle eleverne møde ind, der er ikke meget ved en skole uden børn. Et af 

børnene sagde den første morgen efter sommerferien: det har været en skøn sommer, men det 

er også skønt at være tilbage i rutinen og på skolen. Sådan skal det være. Ferie skal nydes, men 

hverdage er der mange af og de skal være gode at være i og at lære i. 

I løbet af august og september er der informationsmøder på de enkelte klassetrin, ligesom I 

snart vil blive indkaldt til skole/hjem-samtaler. Begge dele er vigtige i forhold til det gode 

samarbejde mellem jer som forældre og os som skole. Vi vægter ved både samtaler og 

informationsmøder det individuelle og det fælles. Den enkelte elevs læring og trivsel er vigtig, 

men det er også samspillet med de øvrige elever og særligt muligheden for at kunne være 

deltagende i givende og positive fællesskaber. 

Vi glæder os over at se så mange af jer til møder og samtaler og for jeres positive deltagelse 

både her og ved skolens øvrige arrangementer. 

Efterårsudstilling i billedkunst: 1. – 5. klasse 

Alle elever fra 1. klasse til og med 5. klasse har været på Arken og se den nye Van Gogh 

udstilling. Eleverne fra N. Zahles Gymnasieskole fik lov at være prøvekaniner på skoletjenestens 

program for udstillingen og det har været lærerige og spændende besøg for alle de nævnte 

klasser. Glæd jer til de fem årganges efterårsudstilling der har overskriften Van Gogh. 

Introture, lejrskoler, dannelsesrejser samt teambuildingsture 



De nye 6. klasser har været eller er på vej på introture, 5. klasse på lejrskole på Falster og i 

Haderslev og 9. klasse er taget på dannelsesrejser til Belfast, Malta og Berlin. Rejserne og turene 

vil give nye og spændende oplevelser og indtryk og gode muligheder for at øge sammenhold 

og trivsel i klasserne og udvikle gode og bærende fællesskaber. De fire 8. klasser har været eller 

skal på teambuildingsture med en enkelt overnatning – ligeledes for at styrke fællesskabet i 

klasserne og på årgangen. 

  

De fire 9. Klasser er i Berlin, Nordirland og på Malta. 

Motionsløb i Rude Skov: 

I uge 41 – om onsdagen har vi traditionen tro motionsløb for 0. – 5. klasse i Rude Skov. I ugerne 

op til uge 41 vil der være bevægelse på programmet til morgensang for 1. – 5. klasse, så formen 

er helt i top til motionsløbet, hvor den gyldne sko er i spil til den klasse, der samlet har løbet 

længst. 

Karrierelæring: 

Tirsdag den 25. september afholdes der i gymnasiet et karrierelæringsarrangement kl. 16 – 

17.30. Det er obligatorisk for 1. g men frivilligt for eleverne i 9. klasse. Vi håber mange elever i 9. 

klasse vil finde vej til arrangementet, hvor de kan møde et ”menneskebibliotek” bestående af 34 

forældre fra grundskolen, der repræsenterer forskellige erhverv, fra jordemor til landsdommer, 

fra iværksætter til børnelæge og meget, meget mere. Arrangementet indledes af Direktør i 

Microsoft Marianne Dahl Steensen og det afsluttes af Journalist Clement Kjersgaard. Vi vil gerne 

her benytte lejligheden til at takke de mange forældre, som har sagt ja til at medvirke. Det er vi 

glade for og stolte af. 

Lis og Mona 


