
Marts og april 2022 

Vi glæder os over endelig at være tilbage og kunne have helt almindelig skole. Vi har 
morgensang, klasser må blandes på tværs og der kan holdes fester og møder. 
Testpersonalet har forladt ejendommen og naturfagslærerne glæder sig over at kunne 
benytte deres faglokale igen. 

Vi siger tak til jer alle, børn og forældre, for at have været så opbakkende i de sidste to 
år, hvor rammerne for skolegangen er blevet ændret mange gange, og hvor plejer har 
været langt væk. Vi synes vi efter forholdene er kommet godt igennem pandemien. Vi vil 
fortsat være opmærksomme på klasser og børn der har været ramt af nedlukninger, og 
ved, at særligt vores nye klasser under pandemien 0. og 6. årgange har brug for at have 
ro til at blive klasser igen. Vi er godt på vej, og lige nu tror vi på, at hverdag, der er 
hverdag, er det der virker. 

Eksaminer for 8. og 9. klasse 
 
Der er i år færre afgangseksaminer 
end vanligt i 9. klasse og eksamen i 
de praktisk musiske fag for 8. 
årgang er aflyst. I de fag der ikke 
bliver eksamensfag, bliver den 
sidste 
standpunktskarakter ophøjet til 
eksamenskarakter på 
karakterbeviset. 

6. klasse 
 
Vi har i ledelsen haft samtaler med elever til kommende 6. årgang og årgangen er nu 
fyldt op. Eleverne udefra og vores egne 5.A og 5.B skal herefter fordeles i fire nye 
klasser. Når klasserne er endelig delt samler vi vores 5. årgang og de bliver de første til 
at se klassesammensætningen. 
Fordelingen af vores nuværende elever i 5. klasse på de fire nye klasser sker i et 
samarbejde imellem lærerne og ledelsen efter samtaler med eleverne. 
Den 9. maj inviterer vi alle kommende 6. klasser og deres forældre til møde på skolen. 
Her 
får de mulighed for at møde deres nye klasselærere og kammerater- og de nye elever 
mulighed for at se skolen. 



Påskeindledning 

Fredag den 8. april er der traditionen tro påskeindledning i Trinitatis kirke ved Runde 
tårn klokken 8.30 til klokken 9.10 for alle elever fra 0. til 5. klasse. Forældre er meget 
velkomne. 

Lis 

Lis Ingerslev har valgt 
at gå på pension. En 
stor og dybfølt tak til 
Lis for alt, hvad hun har 
været og er for skolen 
hver eneste dag. 
I forhallen kan man i 
disse dage se 
elevernes hilsner til Lis. 
Brug gerne fem 
minutter og læs de 
søde beskeder. De 
fortæller historien om 
en værdsat og elsket 
leder på Grundskolen. 
Den 23.3 klokken 15.00 
er der mulighed for 
forældre for at drikke 
en kop kaffe og ønske 
Lis et godt otium i 
lokale 02 overfor 
Festsalen. Lis har sidste 
arbejdsdag den 8. 
april. 

Ny pædagogisk leder. 

Efter påskeferien tiltræder Rikke Holst Vigilius som pædagogisk leder ved Grundskolen. 
Rikke har siden 2015 været pædagogisk leder på Helsinge Realskole. Et enigt 
ansættelsesudvalg var glade for at kunne tilbyde Rikke stillingen som pædagogisk leder 
her på Grundskolen og vi ser frem til samarbejdet. 



Påskeferien begynder den 9. april og vi er tilbage i skole tirsdag den 19. april. 


