
 

Sommerbrev 

 

Kære forældre. 

Så er de sidste karakterer givet til 9. klassernes eksaminer, der har været idrætsdage og 

sommerudflugter, klasseværelserne er ved at være tømte og ryddede og vi glæder os til lange 

sommerdage og ferie. 

 

9. klasse. 

Eleverne i 9. klasse havde sidste skoledag den 24. maj og traditionen tro var der udkastning af 

karameller fra balkonen og vandkamp på Israels plads. 8. klasse havde sørget for dejlig 

morgenmad og Michael Hermansen viste fotos fra elevernes 10 år i grundskolen i festsalen. En 

dejlig dag. 

Fra den 27. maj og frem til og med den 21. juni har der været mundtlige eksaminer for 9. klasse. 

Både lærere og censorer har haft mange rosende ord om eleverne, der har været forberedte til 

fingerspidserne og fået meget fine resultater. Dette gælder også for de skriftlige eksaminer, hvor 

vi som skole ligger meget flot i alle fag. Tillykke til vores dygtige elever i 9. klasse, der den 28.6 

modtager deres eksamensbeviser ved Dimissionen i Tivoli. 

 

Billedkunstprojekt i 5. klasse. 

Når 5. klasse afslutter 6 års undervisning i billedkunst er der tradition for, at de afslutter med et 

stort og gennemført billedkunstprojekt, der bliver udstillet på skolen. I år har billedkunstlærerne i 

samarbejde med billedkunstner og leder af billedskolen Lene Lykke Nielsen besluttet, at projektet 

skulle være af blivende karakter og skulle kunne glæde alle, der færdes på undervisningsgangene. 

Lene Lykke Nielsen foreslog, at eleverne skulle arbejde med glasmosaik, og det er der kommet et 

meget smukt resultat ud af. På vinduerne på 1. sal, 2.sal og 3. sal hænger nu 50 unikke og smukke 

mosaikker. Stor tak til Lene og billedkunstlærerne og til Morten vores pedel, der med stor 

tålmodighed har bistået med ophængning og sikring af værkerne - og særlig stor tak til eleverne i 

5. a og 5. b, der har udført værkerne, der nu kan glæde os alle i årene der kommer.  

  



Sommerindledninger og Dimission. 

Alle elever fra 0. til og med 7. klasse har sommerindledninger torsdag den 27.juni. 

Første indledning er for elever i 0. til og med 2. klasse, anden indledning for 3. til og med 5. klasse 

og sidste for 6. til og med 7. klasse. 

Ved alle indledninger vil der være elevoptræden og fællessang. 

Vi glæder os til at runde året af med eleverne og de forældre, der har mulighed for at deltage. 

 

Ved indledningen for 6. og 7. klasse siger vi farvel til Anne Marie Frederiksen, der efter 45 år på N. 

Zahles Gymnasieskole går på pension. Tak til Anne Marie for mange års veludført arbejde på vores 

skole. 

8. og 9. klasse deltager ved Gymnasieskolens Dimission i Tivolis koncertsal den 28. juni klokken 10. 

Eleverne vil modtage deres eksamensbeviser her.  

 

Nye medarbejdere. 

Rasmus Brishøj er fra august ansat som fastansat lærer på N. Zahles Gymnasieskole. Rasmus skal 

være dansklærer i 6.b, klasselærer i 7.b og Rasmus vil have flere idrætshold fordelt på årgange i 

både ind- og udskoling. 

Julia Kaiser er ansat i en del af barselsvikariatet for Marit Obal i skoleåret 19/20 og skal undervise i 

tysk i 6.a, 6.b, 6.d, 7.c og 7.d. 

Lisa Løkke Rasmussen fortsætter hos os i kommende skoleår. Lisa skal undervise i engelsk og 

matematik i indskolingen. 

 

 

Tak til jer alle for et godt skoleår og for den opbakning vi dagligt møder fra jer alle. 

Vi glæder os til at se eleverne til et nyt skoleår mandag den 12. august klokken 9.00. 

 

Lis, Christoffer og Mona. 

 

 

 


