
Oktoberbrev 

Så er vi næsten 10 uger henne i skoleåret 22-23. Vi har haft mange gode hverdage med 
morgensang, undervisning og leg, årgangsarrangementer, ture og rejser, og nu nærmer 
vi os årets første skoleferie. 

Herunder kan I læse lidt om hvad der venter i oktober -og lidt om hvad der allerede er 
sket i slutningen af september og begyndelsen af oktober.  

Cybermissionen og Lego League 

Som et led i vores arbejde med digital dannelse og digital myndiggørelse deltager 
vores 5. og 7. årgang i den landsdækkende konkurrence ”Cybermissionen”. 
Cybermissionen handler om cybersikkerhed og digital dømmekraft. Eleverne får på en 
kreativ og lærerig måde viden om aktuelle og nærværende it-sikkerhedsudfordringer 
som f.eks. passwordhåndtering, digitalt bedrageri, digitale fodspor, grooming og andre 
faldgruber. Hensigten er, at eleverne bliver bedre til at passe på sig selv, deres data på 
nettet og deres digitale enheder. 5. årgang deltager i uge 41 og 7. årgang i uge 43. Vi 
ønsker dem held og lykke. 

Vi etablerede for et par år siden et stort LEGOværksted, hvor alle klasser har fået 
undervisning i blandt andet kodning, og i år skal hele 6. årgang deltage i Lego League.  
Lego League er en naturvidenskabelig teknologikonkurrence. Målet med turneringen er 
blandt andet at inspirere børn og unge til at blive morgendagens ingeniører, forskere 



og problemløsere. I løbet af projektperioden skal deltagerne programmere, udforske 
og designe et spændende tema, mens de oplever skaberglæde og fører egne idéer ud 
i livet. Da konkurrencen desværre ikke afholdes i København i år, har vi aftalt et 
samarbejde med Seminarieskolen, så alle 6. klasser på Zahles skole deltager og 
konkurrerer mod hinanden. Forarbejdet foregår i uge 45 og den fælles konkurrencedag 
udmeldes senere. 

Arrangementer 
Menneskebiblioteket 
Den 29. september havde mange af skolens forældre meldt sig som bøger i årets 
menneskebibliotek. Menneskebiblioteket er en del af karrielæringen på gymnasiet, og 
elever fra 1. g og vores 9. klasse deltager. Eleverne får mulighed for at lytte og stille 
spørgsmål til voksne fra mange professioner og få et indblik i de mange veje, der kan 
tages i uddannelses- og arbejdslivet. Det blev en rigtig god og berigende eftermiddag 
for eleverne. 
Tak til alle jer, der stillede op og gav jer tid. 
Zahleløbet 
Zahleløbet for indskolingen i Rude skov afholdes den 7. oktober.  

Vi ønsker alle deltagere gode ben og godt løb😊  

Repræsentantskabsmøde 
Den 11. oktober afholdes repræsentantskabsmøde for forældrerepræsentanter. Der skal 
vælges medlemmer til forældrerådet. Inden valget vil der være et foredrag af tidligere 
domprovst Anders Gadegård. Anders Gadegård har siddet i skolens bestyrelse som 
udpeget medlem i en årrække. 
Foredraget begynder klokken 17.15 i kantinen på Gymnasiet. 

Kommende 0. klasse 
Vi afholder informationsmøde for kommende 0. klasse den 12. oktober klokken 
19.00-20.30. 
Der er udsendt invitationer til forældre med børn på ventelisten. Arrangementet foregår 
i Zahlen på gymnasiet, og efterfølgende vil der være mulighed for at se 
børnehaveklasserne og Zahlitten.  



Henrik Rindom 
Den 10. oktober kommer Henrik Rindom og taler med 9. årgang om rusmidler. Det er 
en tilbagevendende begivenhed, hvor vores store elever kan stille spørgsmål og få 
viden om alkohol og andre rusmidler.  

Ny sekretær og barsel 
Den 1. oktober tiltrådte Lene Bremer som ny sekretær på Grundskolen. Stort 
velkommen til Lene. 
Der er nu igen åbent på kontoret hver eftermiddag til klokken 15.00. 
Vores administrative leder Christoffer Brinch går på barsel ved efterårsferien og 13 uger 
frem. I hans fravær har vi været så heldige, at Lis Ingerslev vikarierer i en del af 
Christoffers administrative opgaver. 

Så er der tilbage at ønske jer alle en god efterårsferie i uge 42. 

Zahleløbet.                                                                                   Menneskebiblioteket 
. 
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