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Skoleåret er nu godt i gang og vi nyder at kunne holde skole sådan som vi gør det bedst. 
Sammen med eleverne i klasserne og på skolen med undervisning, fællesskaber, sang, 
diskussioner, samtaler, grin, sang, konflikter der skal løses og lege der skal leges. 

Det er også en fornøjelse at kunne hilse på jer forældre igen. Skolen er i det daglige elever og 
lærere, men den er også den gode dialog med jer. 

I uge 42 er der efterårsferie og skolen begynder igen derefter mandag den 25.oktober. 

Ture og rejser 

Alle vores elever i 9. klasse er nu vel hjemme fra deres Dannelsesrejser. Turene gik til Berlin, 
Amsterdam og Strasbourg og alle klasser fortæller om gode rejser med både fagligt og socialt 
udbytte. 

Eleverne på 8. årgang har været på teambuildingture med et 
par overnatninger. I år fik klasserne en ekstra overnatning på 
turene. Efter flere nedlukninger siden de begyndte som nye 
klasser på 6. årgang havde de brug for at være sammen med 
deres klasse uden for det almindelige undervisningsmiljø i lidt 
længere tid med rum til at hygge sig og finde sig selv som 
klasser igen. 

Vores elever i 7. klasse har ekstraordinært i år været på tur 
med en enkelt overnatning. Eleverne i 7. klasse endte med at 
være hjemsendte en stor del af deres første år som nye klasser 
på 6. årgang, og det var derfor godt at høre, at de også havde 
gode ture og fik sat gang i processen med at blive gode 
klasser, man kan føle sig tryg i og lære i.  

9.D på kanalrundfart i Amsterdam, og 6.D på en 
strand i Kerteminde 

6. årgang har været afsted på introture og har 
hygget og leget og lært og er kommet godt 
hjem og godt i gang som nye klasser. 

5.A har været på lejrskole i Billund mens 5. B 
venter til foråret. 

Vi ved at de mange ture er gode for klasserne 
og styrker deres sammenhold og klassefølelse 
og dermed også et trygt læringsmiljø. Det kan 



ikke undgås, at når der er lærere væk med en klasse, så skal der vikardækkes hjemme. Alle 
lærere der er væk, laver vikarmateriale til dem der skal læse timerne hjemme i fraværet, og det 
er vores indtryk, at det er gået så fint som det nu kan når man ikke har sin vanlige lærer. Nu er 
alle hjemme og hverdagen melder sig igen med alt hvad det indebærer af de rutiner vi kender 
og er trygge i. 

Morgensang. 

Morgensang er tilbage på skolen og det er en stor 
glæde. Morgensang er så stor en del af vores skole 
og det har været trist i den lange periode vi har 
måttet undvære den. Vi har endnu ikke inviteret 
forældre med, men efter efterårsferien er I igen 
velkomne bagerst i Festsalen, forudsat at vi fortsat 
har lave smittetal og ingen nye restriktioner. Husk at i 
Festsalen lader alle, børn og voksne, mobilen blive i 
lommen. Vi glæder os til at se jer igen. 

Arrangementer 

De første årgangsfester har været afholdt og de 
øvrige følger.  

Den 23. september havde mange af jer meldt jer 
som ”bøger” på gymnasiets karrierelæringsdag 
”menneskebiblioteket”. 1.g’erne og vores egne 
elever i 9. klasse fik et par interessante timer med 
svar på mange spørgsmål og et indblik i de mange 
veje der kan tages i uddannelses- og arbejdslivet. 
Tusind tak til alle jer der stillede op og gav jer tid til 
eleverne. Tak til og Marianne Dahl og til Merethe 
Riisager for hhv.  at indlede og afslutte dagen.                  Morgensang 

Henrik Rindom kommer den 28.9 og taler med vores elever i 9. klasse om alkohol, rygning og 
stoffer. Det plejer at være et par givende timer med god dialog og spørgelyst. 

Den 12. oktober er der repræsentantskabsmøde for forældrerepræsentanter. Der skal vælges 
medlemmer til forældrerådet og inden valget fortæller Lene Ehlers om Natalie Zahles 
skoletanker og skolens værdigrundlag. 

Den 27. oktober inviterer skolen interesserede forældre til og med 6. årgang til foredrag med 
Lykke Møller Kristensen med overskriften, Dit digitale barn har brug for en voksen. Invitationer 
er sendt på intra. 

Den 13. oktober klokken 19.00 er der informationsmøde om kommende 0. klasse for 
interesserede med børn på venteliste.  



Afsked og jubilæer 

Den 18. august holdt vi afskedsreception for Ole Ehlers. Ole fratrådte i juni 2020, men på grund 
af nedlukninger har vi måttet udsætte receptionen. Ole modtog ved sin afsked Dronningens 
fortjenstmedalje for 40 års dygtig og engageret tjeneste. Vi ønsker Ole et langt og godt otium. 

Den 1. september holdt skolen afskedsreception 
for Leif Jürgensen, der havde været lærer på 
Grundskolen i næsten 30. år. Leif har betydet 
meget for skolen både som lærer, skakansvarlig 
og som personalets repræsentant i bestyrelsen. 
Skolen ønsker Leif et langt og godt otium. 

Den 24. september holdt vi 25-års jubilæum for 
Poul Levin. Poul har undervist mange elever i 
biologi og geografi, samt historie og samfundsfag. 
Poul har også i alle årene været en dygtig 
klasselærer i udskolingen. Tillykke med jubilæet. 

Reception for Leif Jürgensen 

Lidt af det praktiske. 

Skolen begynder klokken 8.00. Eleverne skal være på skolen så de kan sidde i klassen klokken 
8.00. 

For de små er det muligt at møde i Zahlitten fra klokken 7.30.


