
Nyhedsbrev september 2019 

Den 12. august nød vi igen at tage imod alle vores elever fra 1. til og med 9. klasse. 48 nye 
elever havde første skoledag i en af vores fire 6. klasser og også de mødte sommerglade og 
spændte ind til et nyt skoleår. Vi ser meget frem til at lære dem alle godt at kende.  

Den 13. august var det så tid til med flag, sang og taler at sige velkommen til 44 elever der 
havde allerførste skoledag i 0.klasse. Vi glæder os til at følge dem i læring og leg og gode 
oplevelser de næste mange år. 

Et kik ind til en af de fire nye 6. klasser 

Som altid hos os er eleverne 5. klasse store for de små i 0. klasse. Hver dag se vi dem hente 
deres små til frikvarter og hver dag ser vi ansvarlige og søde store lege med de små og følge 
tilbage i klassen når frikvarteret er slut. Det er betydningsfuldt og dannende at kunne tage 
ansvar og at tage sig af andre, at kunne vise omsorg og være noget for en anden. Det er 
sammen med meget andet en del af det der skal læres i løbet af grundskoletiden. De gør det så 
flot i 5.A og 5.B 



Lego 

I samarbejde med Seminarieskolen er vi i gang med at ombygge en nu ledig lejlighed på vores 
matrikel til et eksperimenterende værksted og læringsrum for innovation og kreativ 
undervisning baseret på LEGOs læring gennem leg princip og udstyret med LEGO mindstorm 
undervisningsmateriale og udstyr. Det varer lidt, inden vi er færdige med ombygningen, men 
alle lærere har haft en fælles inspirationsdag inden skolestart og vores naturfagslærere er 
sammen i gang med at forberede lokalets anvendelse og undervisningsforløb. 

Som led i dette arbejde har begge vores 4. klasser fået en dag i LEGOHOUSE i Billund med 
undervisningsforløbet STORYLAB. 4. A er afsted i dag den 4.9 og 4. B tager afsted i morgen. 

Hvis turene bliver udbytterige, også i forhold til den lange transporttid vil vi tilstræbe, at turene 
bliver en fast del af undervisningen i 4. klasse. 

4. Klasserne i Lego House i Billund 



Introture, lejrskoler, dannelsesrejser og teambuildingsture. 

De fire nye 6. klasser har været på introture og har nu et godt fundament at bygge videre på i 
arbejdet med at blive gode og trygge klassefællesskaber. 

5. klasse skal på lejrskole og 8. klasserne har været eller er på vej på den årlige teambuildingtur 
ligesom 9. klasse er på dannelsesrejser rundt i Europa.  

Vi vægter disse ture og rejser. Det at kunne indgå i fællesskaber og være med til at udvikle dem 
er meget betydningsfuldt for det at blive en god klasse og være en god klassekammerat. At få 
og have gode - og skægge -oplevelser sammen styrker sammenholdet og trygheden i gruppen 
og er god basis for et trygt læringsmiljø.   

9. klasse og Henrik Rindom 

Fredag den 20. 
september kl.10 – 12 
kommer Psykiater 
Henrik Rindom og 
har 2 fællestimer 
med 9. årgang om 
rygning, alkohol, 
hash og lattergas. 9. 
klasserne har inden 
besøget mulighed 
for at sende 
spørgsmål til Henrik 
Rindom, som han så 
tager med i sine 
fællestimer og 
besvarer. Det er 

blevet en tradition, at Henrik Rindom hvert år besøger 9. klasse og vejleder dem i ovennævnte 
områder. Henrik Rindom har den sidste halve time alene med 9. årgang, og det giver dem 
mulighed for at stille de spørgsmål, som de ikke har lyst til at stille, når klasselærerne er til stede. 
Klasselærerne er med i begyndelsen og har mulighed for senere at følge Rindoms indlæg op. Vi 
håber, vi med dette er med til at give vores elever en god undervisning i eventuelle 
misbrugsformer, så de med den viden selv kan tage stilling og få udryddet eventuelle myter om 
f.eks. hash.   



Karrierelæring og menneskebiblioteket 

Torsdag den 26. september kl. 16 – 17.30 er der på gymnasiet et arrangement om 
karrierelæring for 1. g. det er et arrangement, der indledes af direktør i Microsoft Marianne Dahl 
og afsluttes af tidligere lærer på skolen og direktør i Copenhagen Pride Lars Henriksen. Ved 
arrangementet har eleverne mulighed for at besøge et levende menneskebibliotek og møde 
forældre her fra grundskolen som beredvilligt stiller sig til rådighed og fortæller om deres vej til 
det erhverv, de nu bestrider. Vi har rigtig mange forskellige erhverv repræsenteret inden for jura, 
sundhed, it, administration, konsulentbranchen, kirkens verden, kunstens verden, journalistik 
mm., og vi er både stolte og taknemmelige over, at forældre stiller sig til rådighed for vores 
nysgerrige elever, som om nogle år står over for at skulle vælge en vej og en uddannelse efter 
gymnasiet. 

Vores fire 9. klasser er meget velkomne til at deltage torsdag den 26. september kl. 16 – 17.30, 
og vi håber at flere af eleverne har lyst til at deltage. For 1. g er det obligatorisk.  

Første skoledag


