
Nyhedsbrev februar 2019 

 

Kære forældre. 

Februar og godt inde i 2019, lyset er på vej tilbage, vi har markeret kyndelmisse med sange om 

lyset og I Zahlitten har der været lygtefest-  og der er mange hverdage, og en enkelt ferie at glæde 

sig over. 

 Salmesang i indskolingen. 

3. – 4. klasse har traditionen tro deltaget i Folkekirkens Skoletjenestes årlige salmesangsprojekt – 

denne gang var emnet ”himmelsk lys”. Salmerne var velkendte, ”Dejlig er den himmel blå”, ”Op al 

den ting, som Gud har gjort”, ”Spænd over os dit himmelsejl”, ”Dejlig er jorden” og ”Du som tændt 

millioner af stjerner”. Klasserne har været på besøg i lokale kirker, Trinitatis Kirke, Kastelskirken og 

Hellig Kors Kirke og onsdag den 6. februar deltog vi alle fire klasser i afslutningen i 

Helligåndskirken, hvor de fem salmer blev sunget og bundet sammen af Københavns biskop Peter 

Skov Jakobsen og sognepræst Leif Christensen.  

Salmesangsplakaten er dette år lavet over et maleri af Van Gogh: ”Stjernenatten”. Alle klasser 

havde til efterårets billedkunstudstilling arbejdet med Van Gogh, så der var genkendelse i 

salmesangsprojektets tema om lys. 

Kodning 

I naturfag og matematik på mellemtrinnet bliver der arbejdet med kodning. En disciplin vi ønsker 

skal være en fast del af pensum og metode i alle naturfagene -og noget vi som skole vil bruge 

resurser på fremadrettet. Mere om det i et senere nyhedsbrev. 

Fra 5.B og undervisningen der fortæller matematiklærer Christoffer Brinch: 

I løbet af januar arbejdede vi med kodning. Eleverne lavede selve kodningen på computer og 

overførte den derefter til deres Micro: bits. En Micro: bit er en lille controller/mikrocomputer med 

enkelte knapper og et display med 25 lysdioder. Eleverne kodede blandt andet et 

”gemmelegsspil”, hvor man udnytter den indbyggede radio. En elev gemte sig et sted på skolen 

med en Micro: bit, og så skulle de andre finde eleven med deres Micro: bit. Tallet på deres display 

viste afstanden til den anden Micro: bit – altså en form for tampen brænder. Det bliver helt sikkert 

ikke sidste gang at 5.B skal kode.       

Sara-Sofie, 5.B:  
Det var rigtig sjovt. Man lærte mere end bare kodning, altså også normal matematik. Det var fedt 
at man fik sit ”resultat” på en anden måde end normalt i matematik, hvor vi får det på papir. Man 
var også mere med til at bestemme, hvad man skulle lære, fordi man selv måtte vælge, hvad man 
ville kode.  
 
 



Victoria, 5.B: 
Kodning var sjovt og spændende at lære. Man kunne spille spil mod hinanden, vi lavede f.eks. 
sten, saks, papir, hvor man rystede Micro: bitten, så den viste et af de tre symboler.  
 
Bag for en sag 
 
På 5. klassetrin skal der snart bages for en sag. Der vil blive bagt cookies og overskuddet vil gå til 
Folkekirkens nødhjælp og specifikt til verdens piger.  
 
Thors brudefærd. 
 
3.A har arbejdet med den nordiske mytologi, generelt om aser og jætter og de nordiske guder. 
De har i lang tid øvet på deres lille musical om Thors brudefærd, og i torsdags var vi så heldige at få 
lov til at se 3.A opføre den muntre musical, hvori Thor bliver frarøvet sin hammer af jætten Trym 
og kun kan få den tilbage mod at Trym får Freja til ægte. Thor må så klæde sig ud som Freja – alt 
ender godt – freden bliver genoprettet, og Thor får sin hammer tilbage.  
Det var en meget stor fornøjelse at se alle de dygtige børn i 3.A opføre musicalen muntert og flot i 
fantastiske kostumer. 
 

Dannelse og rollemodeller 

Når vi har morgensang, når vi er i kirke, på museum, i teatret – i skole, så er der forskellige 

spilleregler og rammer for opførsel, som vi meget gerne vil have, at vores elever bliver bekendte 

med og kan agere i. Vi tænker det er en del af vores dannelsesopgave at præsentere vores elever 

for flere forskellige sammenhænge og de normer, der gælder der. Det håber vi, at I vil bakke op 

om - og sammen med os være de voksne rollemodeller børnene kan kigge på og tage retning efter 

– når vi deltager i alle de ovennævnte arrangementer. 

Opgravning af skolegården. 

I forbindelse med nyt fjernvarmeanlæg der forventes påbegyndt mandag, den 25/2 2019 vil dele 

af skolegården blive gravet op. Arbejdet forventes at tage 8-10 uger. Udgravninger mv. bliver 

behørigt beskyttet af byggehegn. 

 

 

Så er der blot tilbage at ønske jer alle en hyggelig og dejlig vinterferie. 

Vi glæder os til at se alle vores skønne elever igen den 18. februar. 

 

Lis og Mona 


