
Januarbrev 2019 

 

Kære forældre. 

 

Godt Nytår. 

Velkommen tilbage til anden halvdel af skoleåret 18/19. 

Vi håber I har haft en dejlig juleferie og ønsker jer et godt nytår. 

Vi havde en skøn december måned med mange og smukke traditioner, som vi nød at tage del i sammen med jer og 

jeres børn. Vi vægter vores traditioner og det at de giver os mulighed for fælles oplevelser, fælles fordybelse, dannelse, 

forståelse for vores fortid – og samtid og ikke mindst mulighed for at deltage i et positivt fællesskab.  

Vi oplever det hver dag, men når vi gør os ekstra umage, når vi har forberedt os, taget det fine tøj på, øvet os og træder 

ind i det rum de forskellige traditioner udgør – så mærker vi det også lidt mere, det at vi har noget at glædes over 

sammen, at det er godt at være sammen. Hverdage er skønne, men det er fester også. 

Tak fordi I så positivt støtter op om skolen og skolens værdier både når det er hverdag og når vi fester og fejrer. 

                                  Luciaoptog i domkirken                                                              Juleindledning i Domkirken 

 

 

Ungdomsuddannelse og Musical 

9.klasse er nu meget tæt på at skulle vælge deres fremtidige ungdomsuddannelse. Vi gør også i dette nyhedsbrev 

opmærksom på, at det kan være en god ide at tage til åbent hus på de ungdomsuddannelser der kan have interesse. 

På N. Zahles gymnasieskole er der orienteringsaften om gymnasiet den 22. januar klokken 18.30 og igen klokken 19.30 

– se mere på dette link:  https://gymnasiet.zahlesgym.dk/kommende-elev/hvordan-soeger-du-os-2/. 

På gymnasiet øves der Musical. I år opføres ” Fatsvag – the musical” frit efter den amerikanske musical Clueless. 

75 elever fra alle årgange på gymnasiet er aktive i opførslen. Vores elever fra 8. klasse og 9.klasse er inviteret til 

generalprøven den 17. januar.  

 

https://gymnasiet.zahlesgym.dk/kommende-elev/hvordan-soeger-du-os-2/


Billedet er fra musicalen sidste år 

 

 

Orientering om udskoling på Zahles Gymnasieskole – 6. til 9.klasse. 

På N. Zahles begynder udskolingen i 6. klasse, hvor vi udvider indskolingens 2 spor til 4 spor og altså optager ca. 50 

nye elever til de kommende 6.klasser. Den proces er vi nu i gang med og i den forbindelse vil der blive inviteret til et 

fyraftensmøde for forældre til vores nuværende elever i 5.klasse om udskolingen på vores skole. 

Mødet vil finde sted i festsalen tirsdag den 19. februar kl. 17.15. 

 

 

Mødetid 

Det kan ske for os alle at vi har en ekstra travl og dum morgen, kommer til at sove for længe eller at bussen og metroen 

ikke kører – det har vi naturligvis stor forståelse for, men for mange morgener der begynder med løb op ad trappen og 

hastige farvel – der giver en dårlig start for både den der kommer i sidste øjeblik og for de der er gået i gang med 

undervisningen. Vi håber derfor, at I vil støtte op om, at jeres børn kommer i skole i så god tid at de kan nå at hænge 

jakken og få sagt godmorgen inden undervisningen går i gang. 

 

Lis og Mona 

 

 

 


