Nyhedsbrev januar 2020

Et lidt forsinket Godt Nytår til jer alle.
Hverdagen er tilbage efter en dejlig lang juleferie. Lyse dage har vi ikke endnu, men der er nyt
lys på 1. sal og masser af liv og undervisning i klasser og på gangene.
Kyndelmisse og lyset markeres på Zahlitten ved deres lygtefest den 30. januar. En dejlig
tradition vi alle glæder os over.

Salmesang i indskolingen.
3. – 5. klasse deltager traditionen tro i Folkekirkens Skoletjenestes årlige salmesangsprojekt –
denne gang er temaet ” Salmer der fortæller”. Der bliver sat fokus på salmer og sange, der

genfortæller centrale bibelhistorier. Eleverne vil komme til at arbejde med følgende salmer
og sange: Kain, hvor er din bror? Jeg gik i marken og vogtede får, Et barn er født i
Betlehem, Zakæus var nok blevet mobbet, Nu ringer alle klokker mod sky. Vi øver som altid
salmerne og sangene til morgensang. Salmesangsprojektet afsluttes i Vor Frue den 5.
februar kl. 9, hvor elever, lærere og ledelse deltager sammen med de mange deltagere fra
øvrige skoler i området.

Mediekonkurrence for skoler 2019.
Mediekonkurrencen, fandt i 2019 sted for syvende gang og satte fokus på vores forhold til død,
sorg og alvorlig sygdom. Fra uge 38-46 fik elever i 6.-10. klasse landet over mulighed for at
dykke ned i de journalistiske genrer og agere nyhedsredaktion med livet og døden som
omdrejningspunkt. Eleverne valgte selv, om de vil deltage i konkurrencen med en avis eller et
nyhedssite. 7.B på N. Zahles Gymnasieskole valgte et nyhedssite og vandt inden for den
kategori. Den 29. januar vil de få overrakt medalje og 5000 kroner til klassekassen i Politikens
hus. Blandt andre vil kronprinsesse Mary holde tale for vinderne. Stort tillykke til 7.B og deres
dansk- og klasselærer Mette Goldschmidt.
Timemodel
Med baggrund i blandt andet indførsel af et nyt obligatorisk prøvefag i 8.klasse fra næste
skoleår og et generelt ønske om at se til, at N. Zahles Gymnasieskole stadig er en
gymnasieforberedende skole og står mål med Folkeskolen, som vi skal, har vi i dette efterår og
vinter arbejdet med at revidere den nuværende timeplan så vi fortsat er en skole ”til enhver tids
behov”. Vi er ikke færdige med arbejdet, men der vil ikke i den nye model være plads til 3
fremmedsprog i udskolingen. Dette skyldes dels det nye prøvefag, dels at vi for at stå mål med
folkeskolen skal have flere dansktimer i udskolingen og tilgodese fag som samfundsfag og
historie. Når den nye model er færdigbearbejdet, vil den blive indfaset fra 6.klassetrin. Mere
herom når vi er tættere på en endelig model.
Morgensang
Vi nyder at vi stadig kan have morgensang med alle klassetrin. Til morgensang er vi til stede
sammen, vi synger sammen og vi lytter sammen. Vi er til stede i fællesskabet. Eleverne ved, at
mad, drikke, mobiltelefoner, huer og hætter ikke er med og fremme i festsalen for det forstyrrer
roen omkring det at være sammen om sangen og oplevelsen. Vi er glade for at så mange af jer
forældre også har lyst til at deltage og vi beder jer om, at I respekterer de samme retningslinjer
som børnene har i festsalen.
Valg af ungdomsuddannelse
Eleverne i 9.klasse skal snart vælge ungdomsuddannelse. De deltager på besøgsdage og
informationsaftner. På N. Zahles Gymnasieskole er der informationsaften den 21.januar.
Vi håber at se mange af vores nuværende elever i 9.klasse i 1.g på gymnasiet, hvor vi altid kan
glæde os over hvor fint de klarer sig, også i gymnasiet.
Digital dannelse – foredrag.
Forældre til elever fra 0. til 6. klasse er meget velkomne til at tilmelde sig foredraget ” Dit digitale
barn har brug for en voksen” med Lykke Møller Kristensen. Foredraget finder sted i skolens

festsal den 12.marts fra klokken 17.00 til 18.30.

Lykke Møller Kristensen har blandt andet skrevet bogen ”Dit digitale barn har brug for
en voksen”. Hun har interviewet 100vis af børn og har holdt mindst lige så mange
foredrag på skoler og for forældre i hele landet. https://digiwise.dk/eksperten-bag/
Lykke Møller Kristensen beskæftiger sig med og vejleder i alt det, vi rent faktisk kan gøre
som voksne for at opdrage og vejlede i at være barn i en digital verden.
Lykke Møller Kristensen leverer både konkret forskningsbaseret viden og redskaber til
os voksne til hjælp, når vi skal guide vores børn i en digital verden. Vi håber, at rigtig
mange af jer har lyst til at deltage den 12. marts. Tilmelding via forældreintra.
Barsel hos lærere på skolen.
Julia Kaiser, tysklærer i 6.A, 6.B, 6.D og 7.C og 7.D skal nedkomme primo marts. Julia
påbegynder sin barselsorlov den 3. februar. De involverede klasser får direkte besked af skolen
om, hvem der varetager undervisningen i Julias fravær.
Malene Garset – Borg, bl.a. klasselærer og dansklærer i 3.A skal nedkomme medio april. Malene
går på barsel primo marts, og også hendes berørte klasser får direkte besked.
Vi ønsker begge lærere held og lykke.

Christoffer, Lis og Mona

