
Nyhedsbrev januar 2023 
 
 
Et lidt forsinket ”Godt Nytår” til jer alle. 
Hverdagen er tilbage efter en dejlig lang juleferie.  
 
Det er stadig mørkt udenfor, når vi møder i skole – og også ofte, når vi går hjem, men 
heldigvis holder Zahlitten fast i deres lygtefesttradition, der fejrer Kyndelmisse og lyset.  
Knap 400 har tilmeldt sig lygtefesten, der finder sted i skolegården i eftermiddag den 
26. januar. Børnene har malet lygter, der vil hænge i gården, og der vil være 
overraskelser, snobrød og sang. 
 
Salmesang i indskolingen  
 
3. – 5. klasse deltager traditionen tro i Folkekirkens Skoletjenestes årlige 
salmesangsprojekt – i år er temaet ” Stjerner”. Igennem forløbet skal børnene arbejde 
med og synge følgende salmer: Dejlig er den himmel blå, I østen stiger solen op, Hold 
håbet op, Spænd over os dit himmelsejl og Du, som har tændt millioner af stjerner. Alle 
salmer kender børnene fra morgensang, så de kan synge ekstra godt med, når projektet 
afsluttes i Vor Frelser Kirke den 1. februar, hvor vi deltager sammen med en række 
andre skoler fra Københavnsområdet. 
 

 
 
                  5.A synger salmer i Marmorkirken. 



Vi vandt Cybermissionen 
 
I sidste nyhedsbrev fortalte jeg, at vi igen i år deltog i ”Cybermissionen”, som er et 
undervisningstilbud, hvor eleverne på en innovativ og lærerig måde får viden om 
aktuelle og virkelighedsnære it-sikkerhedsudfordringer. Derudover er det også en 
national konkurrence, hvor deltagerne dyster om, hvem, der løser deres it-
sikkerhedsmission bedst. Jeg kan i dette brev supplere med at fortælle, at Zahles 
Gymnasieskole har vundet konkurrencen for både 5. og 7. klassetrin. Stort tillykke til 
vores dygtige elever og deres lærere. 
 

 
 
Sofia, Emma, Nikoline, Rebecca og Leonora fra 7.D vandt den nationale konkurrence for 7-10 klassetrin. 
 
 



Valg af ungdomsuddannelse og terminsprøver 

Eleverne i 9. klasse skal snart vælge ungdomsuddannelse. De deltager på besøgsdage 
og 
informationsaftener på ungdomsuddannelser her i januar og februar. Der var 
informationsaften på vores eget gymnasium den 24. januar, og der var fuldt hus hele 
aftenen. 
Eleverne har fået vejledning til valg af ungdomsuddannelse i både 8. og 9. klasse af 
vores skolevejleder Lone Hee, og de er godt klædt på til at sende deres ansøgning 
inden sidste frist den 13. marts. 
I denne uge er 9. klasse til terminsprøver. Det er en god øvelse for dem, inden de til 
sommer skal op til afgangsprøverne.  

Sommerferie 

Vi gør opmærksom på, at sommerferien i år er en uge længere end vanligt. Det skyldes, 
at sommerferien altid begynder den sidste lørdag i juni, og i 2024 er den sidste lørdag i 
juni den 29. juni. I år er den sidste lørdag den 24. juni. Da et skoleår skal vare 40 uger, 
begynder det kommende skoleår først den 14. august 2023, så kan vi tælle 40 uger og 
slutte den 28. juni 2024. Zahlitten har lukket fire uger som altid, og åbner først i uge 32 
med koloni/indkøring af nye 0. klasser, og ikke i uge 31, som de plejer.

- Og mere ferie

Mange familier vælger at holde ferie uden for skoleferierne. Mange af jer skriver, at I 
naturligvis vil holde jer ajour med ugeplaner og lektier, så jeres barn kan følge med – og 
det er godt, men en skole er et forpligtende fællesskab, hvor vi er sammen og lærer 
sammen. Klasser og undervisning fungerer bedst, når vi alle er her og kan bidrage til 
fællesskabet og den fælles læring.  
Vi har forståelse for, at der enkelte gange i løbet af et barns samlede grundskoletid kan 
være særlige begivenheder og årsager, der gør, at en familie beder om ekstraordinært 
fri uden for skoleferierne, men det skal netop være ekstraordinært. 

- Og vinterferie

 I uge 7 er der vinterferie. 

Vi ønsker jer en rigtig god ferie og glæder os til at se alle tilbage den 20. februar 2023. 


