
Nyhedsbrev for forældre på N. Zahles Gymnasieskole – oktober 
2019  

Så blev det efterår, mildt og vådt, smukt og farverigt. Efterårsferien er vel overstået , og vi 
glæder os over igen at have skolen fuld af børn klar til denne sæsons mange aktiviteter. 

Efterårsbillede fra trapperummet 

Revideret evalueringsplan. 

Lærere og ledelse har igennem det sidste år haft et særligt fokus på god 
evalueringspraksis. Vi ved fra forskning, at evaluering er en af de mest effektive 
løftestænger i forhold til faglig progression, hvis den vel og mærke gøres og gives 
rigtigt. 
Vi har arbejdet med, og gør det fortsat, god praksis for evaluering i den daglige 
undervisning og den evaluering I som forældre modtager om jeres barns faglige 
og sociale standpunkt.

Som en del af processen har vi revideret den evalueringsplan, I kender. Vi har 
ønsket en plan, der understøtter en god og effektiv evalueringskultur fremfor en 
præstationskultur – og vil samtidigt gerne kunne give jer jævnlige tilbagemeldinger 
på jeres barns standpunkt.

Fra 1. til 6. klasse vil I kunne finde standpunktsvurderinger på Intra. Nærmere 
retningslinjer for, hvordan disse tilgås, finder I på Intras opslagstavle fra vores 
kontor, når det er aktuelt. Fra 7. klasse vil I få printet og udleveret vurderinger fra 
klasselærerne samt karakterblade med karakterer fra 7-trinsskalaen.

Den nye plan og dens formål kan I finde på forældreintras opslagstavle og på 
hjemmesiden under evaluering. Det er en plan i proces, og vi evaluerer den til slut 
på skoleåret – hav gerne det in mente.



Efterårsudstilling i billedkunst: 1. – 5. klasse  

Årets store billedkunstefterårsudstilling af alle indskolingselever fra 1.til 5. klasse hænges op på 
fredag den 25. oktober, og der er fernisering den 31.10. Udstillingen tages ned den 7. 
november. Glæd jer til en smuk og spændende udstilling under overskriften ” Kunsten i byen”. 

Zahleløb: 

Onsdag den 9. oktober løb alle elever fra 0. – 5. klasse det årlige motionsløb i Rude Skov: 
Zahleløbet. Der blev som altid løbet med stor energi, og de forskellige poster blev løst med 
højt humør. 

Rude Skov 

Projektuge for 8.klasse  

Alle vores 8. klasser har i uge 44 naturfaglig projektuge med det fælles emne ” Klodens 
fremtid”.  



8.klasse deltog mandag den 21.oktober ved et fælles kickoff i festsalen, hvor Andre Arntoft 
fortalte om biers betydning for klodens fremtid. Eleverne skal herefter i grupper vælge et 
underemne, der skal arbejdes med i næste uge. Resultaterne af ugens arbejde vil kunne læses i 
gruppernes produkt - et egenproduceret nummer af Illustreret Videnskab. Ud over det faglige 
indhold er formålet med ugen også at arbejde med projektopgaveformen, som forberedelse til 
næste års projektopgave i 9.klasse.

Danske Bank og 9.klasse 
Som led i samfundsfags- og matematikundervisningen i 9.klasse, havde 9. klasserne den 
9.oktober besøg af repræsentanter fra Danske Bank. Jeanette Kølbek, som til daglig er 
seniorkundechef i Dansk Banks område for investeringskunder, var en hel formiddag underviser 
for alle fire klasser.

Jeanette formåede på bedste vis at gøre vore 96 elever i 9. klasse meget optagede af et så 
vanskeligt område som nationaløkonomi og investeringer.  Eleverne var spørgelystne og 
deltagende i de fire meget levende lektioner med mange praktiske øvelser. 

Uddannelsesvejledning. 
I 8. og 9. klasse intensiveres uddannelsesvejledningen. I 8. klasse bliver eleverne for første gang 
uddannelsesparathedsvurderet og i 9. klasse skal der yderligere tages stilling til valg af 
ungdomsuddannelse eller evt. 10. klasse. Lone Hee, vores uddannelsesvejleder, har i denne tid 
samtaler med eleverne i 9. klasse - ligesom hun sparrer med lærerne om 
parathedsvurderingerne og er tovholder på brobygning til gymnasiet, besøg på 
ungdomsuddannelser mm. Har I børn i udskolingen er det vigtigt at være opmærksomme på 
besøgsdage på gymnasier, åbent hus-arrangementer og uddannelsesmesser. Her på skolen er 
der fyraftensmøde om gymnasiet for forældre til elever i 9.klasse den 19. november klokken 
17.15 i studiecentret på gymnasiet.  

Teaterforedrag for 7.klasse. 
Den 19. november er der Teaterforedrag for vores elever i 7.klasse. Vi har været heldige at 
kunne koble os på Københavns kommunes indsats for røgfri skole, og foredragets formål er, at 
ingen elever begynder at ryge. Lærerne i 7. klasse vil inden foredraget få et kort kursus i de 
undervisningsmaterialer, der er tilknyttet indsatsen, og der vil blive fulgt op på foredraget i 
blandt andet klassens timer. 



Z-Factor

Den 5. november bliver der afholdt Z-factor med deltagelse af elever fra 5. til og med 9.klasse. 
Z-Factor på Zahles er en underholdende og festlig begivenhed, hvor alle, der har lyst, kan 
deltage og optræde for deres kammerater. Vi glæder os over, at ikke bare kan man føle sig tryg 
ved at optræde for store som små elever, men også at publikum i den grad bakker op og lever 
sig med i showet.

Sociale medier og elever på Zahle: 
Det er skolens vision, at alle elever på Zahle bliver digitalt myndige og med skolens 
værdigrundlag i ryggen kan forholde sig til et liv – også de sociale medier. Vi vil gerne opfordre 
alle forældre til at følge med i jeres barns liv på de sociale medier på den måde, der passer til 
jeres barn, for uden jeres opbakning til denne digitale myndiggørelse lykkes vores vision ikke. 
Det er en vedvarende opgave at lære at begå sig som et ansvarligt menneske på de sociale 
medier og hele tiden have for øje, at der er mennesker i den anden ende, og at lykken ikke 
findes i antal af ”likes” eller i en ”fed” profil, men tværtimod i at kunne sige til og fra med sig selv 
i behold. 

Lis , Christoffer og Mona




