
Så er vi er i gang igen! 
 

I første uge af sommerferien mødtes lærerne for at 

gennemgå ministeriets Forenklede Fælles Mål og for at 

ajourføre Undervisningsplaner og Elevplaner til det nye 

skoleår. Alt dette kan I finde på vores nye hjemmeside 

www.kildeskolen.dk.   

 

Så var der Sommerskole, Sommer-SFO og koloni mens 

huset fik en gang hovedrengøring. Flere klasselokaler blev 

malet, og pedellen reparerede og ordnede en hel masse 

praktiske ting.   

 

Efter en skøn ferie slog vi atter dørene op til det nye 

skoleår onsdag den 14/8.  
 

Første uge gik med at hilse velkommen og med at 

genopfriske læringsmetoden.    
 

Så valgte eleverne nyt elevråd, og vi afholdt tre 

forældremøder - et fælles for hver sal – som blev afsluttet 

med møder i klasserne.  
 

Tandhjulene er smurte, maskinen summer – og vi er parate 

til et nyt og spændende skoleår! Velkommen til alle 

elever, forældre og lærere! 

 

Frem med kalenderen, for der er arbejdsweekend lørdag 

den 5/10 og søndag den 6/10. Kom bare en halv dag – det 

bliver som sædvanligt et par hyggelige dage!    
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Skolekalender  

September                                                                               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mandag 2.  

Tirsdag 3.  

Onsdag 4. Forældrekonsultation 5. klasse 

Torsdag 5.  

Fredag 6.  

  

Mandag 9.  

Tirsdag 10.  

Onsdag 11.  

Torsdag 12.   

Fredag 13.  

  

9. klasse på studietur til 

Edinburgh 

Mandag 16.   

Tirsdag 17. 5. og 7. klasse ud af huset 

Onsdag 18.  

Torsdag 19.  10. klasse ud af huset 

Fredag 20. 6. og 7. klasse ud af huset 

  

Mandag 23.  

Tirsdag 24. 6. og 8. klasse ud af huset 

Onsdag 25. 8. og 9. foredrag i huset         7. klasse ud af huset 

Torsdag 26.  

Fredag 27. 7. klasse ud af huset 

  

Mandag 30.  
 

Alle forældre er hermed inviteret til at deltage i 

arbejdsweekenden lørdag 5/10 og søndag 6/10  

 

Aktiviteterne foregår begge dage mellem 10:00 og 18:00 

 

 Kontakt klasselæreren og fortæl hvornår I kan være med! 

(En halv dag er fint!) 
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Nye ansigter...  
 

 

 
 

                   

  

  

Hvert år er der mange nye 

ansigter på skolen og især i 

0. klasse, hvor alle har 

deres første skoledag.  

 

I 0. klasse startede 10 børn 

10 års skolegang med 

begejstring.   

 

Forældrene var med første 

skoledag - for det er nu 

helt specielt at begynde at 

gå i skole!   

 

Mange af børnene har 

allerede været med i 

Sommer-SFO og på 

Koloni, så det er ikke helt 

nyt at være her. Nu skal de 

lære at være skoleelever, 

og de skal i gang med at 

lære at læse, skrive og 

regne. Helle melder stolt, 

at der er hamrende travlt i 

klassen – de vil lære noget, 

og helst hurtigt!  

 

I 10. klasse er der nu 11 

elever med Rikke som 

klasselærer.    

 

Vi byder alle nye elever  

 

VELKOMMEN 

på Kildeskolen! 
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Den gode 

ordbog!  
 

 

 

 

Vi anbefaler varmt, at alle elever får installeret 

Christian Aagaards ordbog Din Danske Ordbog på mobilen – den 

er til børn og let at downloade fra App Store. 

 

Din Danske Ordbog er den eneste ordbog på markedet, der giver simple 

definitioner og skriver alle ordenes bøjninger fuldt ud.  

 

Hvilken ville du helst selv sidde med til afgangseksamen? 

 

 

Nudansk ordbog 

 

ingeniør [eQsjenZjøOr el. en-] subst. -en, -er, -erne 

1. en teknisk uddannet person der fx beskæftiger sig med konstruktions- og 

beregningsopgaver - rådgivende ingeniør - ingeniørmæssig - ingeniørfirma - 

ingeniørvidenskab . civilingeniør · bygningsingeniør · elektroingeniør · skibsingeniør 

· en officer el. en menig i ingeniørtropperne = PIONER - ingeniørkaptajn · ingeniørregiment 

· ingeniørtropper 

in/gen/i+ør ¯ fransk ingénieur ¯ afl. af middellatin ingenium i betydningen 'maskine', jf. latin 

ingenium 'begavelse, opfindelsesevne'  

  

 

Din Danske Ordbog 

  

ingeniør (navneord) 

Ingeniøren, ingeniører, ingeniørerne 

en person som har gennemgået en større uddannelse i, hvordan man bygger maskiner, broer, 

veje, skibe eller lignende  

(En maskin-ingeniør har forstand på maskiner. En bygnings-ingeniør har forstand på 

bygninger og broer)  
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Årets tre fælles forældremøder 
 

I august afholdt vi fælles 

forældremøder for hver sal.   

 

På møderne gennemgik vi 

årets nye elevplaner, 

læringsmetoden, 

mobilregler og alt andet, 

som får samarbejdet mellem 

elever, lærere og forældre til 

at glide.  

 

Efter hvert fællesmøde var 

der klassemøder, hvor 

lærere og forældre kunne 

aftale, hvad der skal ske i 

løbet af året.   

 

Det er en fornøjelse at se det store fremmøde og den store interesse for et tæt samarbejde!   

 
Gensplejsning på 

Universitetet 
 

9. klasse var på tur til Biologisk Fakultet på 

Københavns Universitet for at blive undervist 

i gensplejsning.  

 

Eleverne sprøjtede genmodificerede 

jordbakterier ind i blade, og testede om de 

havde ændret planternes genetiske kode, så de 

ikke længere producerer giftstoffet Cyanid. 

Det lykkedes næsten.  

 

Eleverne afprøvede også forskellige 

gensplejsnings processer og lærte, hvordan 

teknikken fungerer.  
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Lær Hvordan Man Lærer projekt 
 

I 10. klasse er der både elever, 

som fortsætter fra vores 9. 

klasse og elever der kommer 

fra andre skoler.  

 

Fælles for alle er, at de vil 

dygtiggøre sig, så de kan 

komme ind på de ønskede 

ungdomsuddannelser i 2020. 

 

De nye elever skal selvfølgelig 

lave kurset Lær Hvordan Man 

Lærer, så de også kan få glæde 

af læringsmetoden. De gamle 

gennemgik et projekt, hvor de 

lavede en præsentation af 

hvilke fænomener, man kan opleve, når man støder ind i de tre barrierer. De observerede 

andre elever i undervisningen, fandt gif’er på nettet og meget mere, for at vise de forskellige 

fænomener. 

 

Catwalk 
 

Til næste år skal den nuværende  

7. klasse til eksamen i faget 

Håndværk & Design. 

 

Det første kreative design, vi har 

kastet os over, er tøj lavet af 

plastikposer. Kravene er, at det 

skal se godt ud og have en 

beskyttende funktion, og det er der 

kommet mange bud på.  

 

Når projektet er afsluttet, designer 

eleverne lamper, laver rumskibe til 

en stjernekrigsfilm og afslutter med et frit projekt.  

 

Forældre og personale må dog væbne sig med tålmodighed – det hele fremlægges først til 

foråret på en kulturaften, hvor eleverne går catwalk til fed musik og spændende effekter, før 

en udstilling med eleverne øvrige produkter har fernisering.   
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Sommer SFO 
Af SFO-Leder Anne-Marie Spooner 

 

 

I år var Sommer-SFO’en på 11 ture i løbet af 

de første 3 uger af skoleferien. 

Vi fik en 

kæmpe 

oplevelse, 

da vi 

opsøgte vikingebroen, som står i Nordvest. Det en 

formindsket genopførsel af den bro, som ledte til Harald 

Blåtands kongsgård i Jellinge. Og vi sad på broen i 

stegende sommersol og spiste vores medbragte mad. Her 

var også en vikingelandsby, bygget af lokale ildsjæle. 

Efter besøget vandrede vi gennem afvekslende natur til 

et lokalt museum. 

En anden dag 

besøgte vi en 

kongsgård, der er 

ved at stå færdig i Lejre. En fantastisk kopi af den 

oprindelige, som er bekostet af Mærsk Fondet – virkelig 

et besøg værd. 

På Roskilde Vikingeskibsmuseum havde vi også en god 

dag. Et hold var henne ved en båd, hvor de oplevede 

handel – vildt spændende. 

På National Museet så vi kæmpeudstillingen om 

Djengis Khan og hans folk på de mongolske stepper. 

Udstillingen fik os til at juble, hygge os og glemme tid 

og sted. Vi kan kun sige: Helt bestemt et besøg værd – tag endelig jeres børn med derind! 

Vi var også i KUBEN, som er en ny fantastisk 3-etages bygning på Frederiksberg. Her kan 

man virkelig få rørt sig, og omgivelserne lægger op til en masse hvin og grin! 

Med to årskort, som Støtteforeningen havde givet skolen, blev sommeren toppet med ture til 

ZOO og DEN BLÅ PLANET lige før skolestart! Sikke en sommer! 



 8 

SFO-kolonien 
Også af Anne-Marie! 

 

I år tog vi atter til Abildvig, den overdådigt smukke 

og kæmpestore bøgeskov med en flot hytte lige ned 

til vandet! 

29 børn og 7 voksne!  

Spisebordene blev sat i cirkel, så alle kunne se alle 

til spisetiderne, og det fungerede fint. 

Sund Slik Kiosken fik sit eget værelse på bagsiden 

af huset, så børnene kunne handle gennem vinduet! 

Vi havde alle vores net og krukker samt fauna- og 

florabøger med – så der blev samlet og studeret! 

Der blev også spillet en masse boldspil, og der er 

mange, der blev gode til badminton. 

Hele 18 børn og voksne var med på at blive vækket 02 om natten! Det blev en helt speciel 

oplevelse, hvor vi gik gennem den sorte skov omgivet af flagermus og stjerner. På vej hjem 

gik turen langs vandet. 

Vores elskede madmor Rita tog 

sig som altid kærligt af 

måltiderne! 

Christian havde 40 års-fødselsdag, 

og det blev fejret på behørig vis 

med flag, sang og gaver samt 

lagkage med chokolade, jordbær 

og lys!  

Både onsdag og torsdag aften 

lavede vi store lejrbål, hvor vi sad 

på de nye siddepladser i 8-tal rundt 

om bålene. God stemning, 

lejrsange, musik og dans helt til midnat – vidunderligt! 

Med badedragter og badebukser hoppede vi i vandet lige bag hytten, og nød de skønne 

Østersø-bølger.  Skal ellers love for, at vi havde en skøn SFO-koloni!  
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Nyt elevråd 
 

Vi startede året med 5. til 10. 

klasses valg af repræsentanter til 

Kildeskolens elevråd.  

 

I år faldt valget på:  

 

 

5. klasse 

Alexandra og Faaiz 

 

6. klasse 

Liam og Aribah 

 

7. klasse 

Daniel og Isabella 

 

8. klasse 

Frederik og Noah 

 

9. klasse 

Emilie og Kunal 

 

10. klasse 

Olivia og Emil     

 

Til første elevrådsmøde valgte rådet sin formand - det blev Daniel fra 7. klasse.  

 

Nu følger et par møder, hvor vi gennemgår elevrådets ansvarsområde.  

 

Der er allerede taget kontakt med foreningen Danske Skoleelever, som gerne sætter tid af til 

at besøge vores elevråd for at fortælle om rådets mange muligheder. 

 

Det bliver spændende! 

 

Velkommen til elevrådet! 
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LæringsVirksomheden A/S 
 

Læringsvirksomheden A/S blev dannet den 

14. august 2019 som et forsøg på at give 

eleverne i 8. klasse en bedre oplevelse af 

fagenes anvendelighed i samfundet og 

styrke fokus på fremtidig uddannelse. 

 

I sommerferien blev klasselokalet 

forvandlet fra undervisningslokale til 

kombineret undervisningslokale og 

kontormiljø. Eleverne fik status som 

ansatte med månedlig lønseddel med 

grundløn og tillæg for hver afsluttet 

eksamen. 

 

 

En virksomhed, der ønsker at bevæge 

sig ind på det internationale marked, 

holder sig naturligvis ajour med tiden 

i New York, Nairobi, Los Angeles og 

Sydney. 

 

Da skolens klasser valgte 

elevrådsrepræsentanter, fandt de 

ansatte i Læringsvirksomheden på at 

danne en fagforening, som i den 

kommende tid vil forhandle løn med 

Læringsvirksomhedens ledelse, samt 

rettigheder og vilkår med skolens 

ledelse.  

 

Målet er, at så meget af undervisningen bliver relateret til det danske samfund. 

 

De ansatte har dannet mindre virksomheder, som tilbyder ydelser og produkter via en 

hjemmeside, der er under udvikling. Her kan skolens brugere bestille ydelser og produkter, 

som indtil videre består af TATTOOME (design af tatoveringer), Det Flyvende Eventyr (der 

formidler fantastiske rejsetilbud), Café ZM (med opskrifter på verdens lækreste kager), B&F 

(udlejning – festudlejning) og der er flere mindre virksomheder under udvikling.  

 

Det bliver spændende at se om aktiviteten puster mere liv i fagene! 
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Hjemmearbejde – fire gode tips! 
Molly Burton, Applied Scholastics 

 

Selv om undervisningen helst skal 

foregå på skolen, sker det alligevel, at 

en elev har brug for at gøre en ekstra 

indsats derhjemme.  

 

Her er 4 gode tips til jer forældre.    

 

 

 

 

1. Sørg for at barnet er mæt 

Træthed og sult er en sikker vej til katastrofe, når det handler om hjemmearbejde sent på 

dagen. En god proteinsnack rækker langt med give den nødvendige energi, men uanset set 

hvad du foretrækker – sørg for at barnet er mæt, før I går i gang med hjemmearbejdet.  

 

2. Tag den med ro 

Når hjemmearbejdsdramaet bryder ud, skal du tage den med ro. Læringsproblemer kan både 

frembringe vrede, irritation, gråd og en hel masse andre manifestationer, der får dit dejlige 

barn til med ét at ligne et frådende uhyre. Tag det ikke personligt, tag den med ro! Det er 

egentlig ikke dig, barnet skælder ud – det er bare frustrationer over ikke at kunne finde ud af 

det.   

 

3. Hold det enkelt 

Hjemmearbejde skal helst handle om praktisk brug af det, der læres om på skolen. Hvis 

arbejdet bliver for hårdt, får du mere ud af at plukke nogle få ord ud af teksten, som barnet 

ikke forstår. Forklar hvad de betyder – og lidt efter lidt vil emnet faldet på plads.  

 

4. Fokuser positivt 

Det er en grundregel, at du altid får mere af dét, du fokuserer på. At påpege ting, barnet gør 

forkert, giver styrke til de forkerte ting. Anerkend og ros de ting, dit barn klarer godt – og gør 

det ofte! Barnet sætter pris på det, og det vil fungere som positiv motivation til at klare endnu 

mere. Barnet behøver jo ikke at være Verdensmester for at få lidt ros for sin indsats. 

 

Ja – det skal være sjovt at lære både på skolen og i hjemmet!   
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Med 3. og 4. på lejrtur til 

Røsnæs Naturskole  
 

Mandag den 19/8 med forskellige tog og til sidst bus til Røsnæs 

Naturskole. Vi ankom først på eftermiddagen og resten af 

dagen gik med skrælle 15 kg gulerødder til snacks og hilse på 

naturskolens dyr. Der var kaniner, høns, geder, får og siden 

sidst var der også kommet æsler til. 

 

Tirsdag den 20/8 startede vi i klasseværelset sammen med 

vores naturvejleder Morten, som fortalte eleverne om hvordan 

forskellige stenarter var havnet på Røsnæs under istiden og nok 

så interessant, hvor de kom fra. Bagefter tog Morten hele flokken ned til Nordstranden hvor 

alle fik lejlighed til at finde 

granit, gnejs, flint, sandsten og 

den sjældne porfyr. På vejen 

hjem fandt vi ikke mindre en 3 

geocaches. 

 

Onsdag den 21/8 gik vi en tur 

ud til Røsnæs fyr. Oppe i fyret 

var der udsigt vidt omkring, 

bl.a. til Samsø, Fyn, Sejerø og 

flere mindre øer. Der var lidt 

for diset til at vi kunne se 

Storebæltsbroen.  

 

Vi gik langs 

Sydstranden 

tilbage til 

naturskolen.  

 

Ved Fiskerhuset 

fandt vi endnu 

en geocache.  

 

Om aftenen 

ristede vi 

skumfiduser 

over bålet. 
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Torsdag den 22/8 

startede dagen med at 

Morten tog eleverne med 

ud i naturen og undervejs 

forklarede hvordan 

planterne bar sig ad med 

at sprede sig. Morten 

viste eksempler på 

hvordan frø kan spredes 

af vinden eller blive spist 

dyr eller sidde fast i 

pelsen på dem. 

 

 

Derefter gik turen igen ud til fyret da 

ikke alle nåede op i fyrtårnet dagen 

før. Bagefter var alle inde og se 

udstilling om Røsnæs’ historie helt fra 

de første mennesker bosatte sig på 

Røsnæs og op gennem historien til 

vor tid. 

 

 

 

Vi gik langs Nordstranden hjem og nappede lige 

endnu 2 geocaches på turen. 

 

Fredag var hjemrejsedag, så den stod på pakning, 

rengøring, farvel til dyrene og gåtur til bussen i 

pragtfuldt vejr. 

 



 14 

Evaluering 2018-2019 - og generelle tiltag 

 

Juli 2019 

 

Undervisningsplaner og elevplaner 

I skoleferiens første uge gennemgik lærerne atter Forenklede Fælles Mål, skoleårets indsats 

og resultater og ajourførte herefter undervisningsplaner og elevplaner for det nye skoleår.  

 

Undervisningsplanerne og elevplanerne findes på hjemmesiden. 

 

Elevplanerne er fortsat et effektivt redskab i den løbende evaluering af elevernes individuelle 

faglige fremskridt. Således bruges de både til at iværksætte tiltag og anerkende god indsats.      

 

Klassetrinnets elevplaner er retningsgivende og generelle, og fungerer ikke som beskrivelse 

af hvad den enkelte elev nødvendigvis skal gennemgå – for hver elev har sin egen 

læringshastighed og starter ofte på skolen med faglige svagheder fra tidligere klassetrin. 

Derfor har vi tilføjet en såkaldt opsamlingsplan til de generelle elevplaner. 

 

Et helt andet tiltag, vi fortsat arbejder med at udvikle, er et spørgeskema, som alle elever 

modtager 3-4 gange årligt. Her kan hver elever give udtryk for sin opfattelse af fremgang i 

fagene.          

 

Udvikling af materialer 

Vore krav til udviklingen af undervisningsmaterialer er fortsat:      

1. Materialet skal være sprogligt og typografisk indbydende. 

2. Materialet skal give klare definitioner af fagord. 

3. Materialet skal udfordre eleverne maksimalt uden at vanskeliggøre emner unødigt. 

4. Materialet skal være tilrettelagt, så teoretisk studie så vidt muligt foregår på skolen, 

mens anvendelse og øvelse både sker på og udenfor skolen.    

5. Materialet skal stimulere eleverne til at foretage egne undersøgelser. 

Gennem flere år har lærerne selv måtte skrive eller indsamle undervisningsmateriale fra 

forskellige kilder, da forlagene endnu ikke var i stand til at tilvejebringe tidssvarende 

materiale grundet løbende ændringer af faglige målsætninger, nye eksamensformer og 

indføring af it i undervisningen.  
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Nu oplever vi et hastigt udviklende marked, som afføder materialer, der lever op til 

ovenstående krav. Efter afprøvning af systemerne Grammatip og MatematikFessor indføres 

disse fra starten af det nye skoleår. Eleverne har lettere ved at fange det faglige indhold og 

tager mere ansvar for egen faglig progression. I det nye år fortsætter vi med at undersøge 

udbuddet og indfører gerne materiale, der styrker elevernes læringsglæde.        

 

Det gælder dog stadig, at lærerne selv må indsamle og forfatte materiale, hvis forlagene 

endnu ikke har udgivet det.    

 

Aktiviteter i 2018-2019 

Traditionen tro havde vi mange udfordrende, praktiske og kreative aktiviteter på 

Kildeskolen, der skulle tilføje perspektiv i undervisningen:   

Forløb på KU om blodsukker mad og motion, et andet om gen-modificering og et tredje om 

sukker. Koncert med Univers på Tværs, vandundersøgelser, Naturvidenskabsfestival, 

Copenhagen Skills, Unplugged, historiske læringsspil, morgensang,  insekthotel, klassernes 

lejrskoler, studieture til Berlin, London og Edinburgh, teater-workshop, elevråd, miljøråd, 

førstehjælp, teater, Klima-Safari, Nationalmuseum, feltundersøgelser, besøg hos Karen 

Blixen,  temauge om friluftsliv, motionsdag, besøg af politimanden Vlado,  GoCook, 

forberedelse af underholdning til Julefest og Sommerfest, festdag for det 8. Grønne Flag, 

besøg af kokkeelever fra Restaurantskolen, besøg af og debat med ungdomspolitikere fra 

partierne, Skolevalg 2019, Folketingsvalg, Copenhagen Skills, Introdage og Praktik, 

Uddannelsesvejledning, arbejde med klima, chilismagning, geografispil, juleværksted, besøg 

i Avedøre Spildevandscenter, besøg på Biologisk Fakultet, Thorvaldsens museum, 

fastelavnsfest, Luciakor, projektuge med fremlæggelser, gennemgang af FN’s 

menneskerettigheder og deltagelse i march i anledning af 70 års dagen, kulturaften, 

Arbejdermuseet, læringsteknik, overlevelsesturen Eagle Watch, motorlære, sommer-, vinter- 

og påskeferieture i SFO’en, SFO koloni, brobygning, foredrag om stoffer, Wastelab, 

Kloaklab, Powerlab, elevers egne lærebøger, besøg af Cirkus Naturligvis – og en bred vifte 

af andre aktiviteter!          

Endelig deltog forældrene i arbejdsweekender, forældremøder og konsultationer samt i en 

debataften om skærm-junkies. 

 

Personale 

I skoleåret 2018-2019 havde Anne-Mette barselsorlov – hun vender tilbage 14/8.  

Vores helårsvikar, lærerstuderende Andreas, er nu taget til Guatemala for at få flere 

erfaringer som underviser, og vi håber. at han vender tilbage næste skoleår.     
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Skoleårets eksamensresultater og tiltag 

 

 

Vi ser fortsat sprog som nøglen til kommunikation og dermed forståelse og anvendelse.    

 

Derfor gælder de sidste års tiltag stadigvæk:          

1) At styrke elevernes ordforråd, så de bliver bedre til at læse og forstå dansk, og 

2) At styrke elevernes evne til at formulere sig skriftligt på dansk 

3) At tilvejebringe en ordliste med de 120 mest brugte danske ord og arbejde målrettet 

med at gøre disse ord til del af elevernes vokabularium så tidligt som muligt. 

4) At sørge for, at eleverne har let adgang til ordbøger så tidligt som muligt, og at de 

mestrer brugen af ordbøger.   

5) At lærerne fortsætter med at lede efter og finde bedre undervisningsmaterialer, hvor 

der er behov 

6) At lærerne inddrager it i al undervisning, hvor det er muligt og gavnligt      

 

Af de samlede karaktergennemsnit ved afgangseksamenerne (blå kolonne) kan man se, at 

lærerne har formået at udvikle undervisningen i stabil positiv retning. Der er dog nogle få år, 

hvor undervisningen ikke gav de forventede resultater, hvorfor vi har undersøgt, om der 

kunne være forstyrrende faktorer, som hæmmede elevernes læring i de år.   
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Gennemgangen viste to forhold, som vi skal holde øje med og løse:   

• At elever kun giver udtryk for faglige usikkerheder, når de befinder sig i et sundt og 

positivt læringsmiljø, hvor det ikke er farligt at fejle   

• At et negativt læringsmiljø kan skabes af blot én elev 

 

Derfor udvides årets tiltag med:  

7) At lærere og ledelse er opmærksomme på og arbejder med elevernes omgangstone 

8) At lærere og ledelse gør alt nødvendigt for at skabe et godt studiemiljø 

 

Det betyder, at hver lærer bevidst skal arbejde med at skabe det gode læringsmiljø – men 

også, at vi skal udmelde elever, som vedholdende skaber utryghed i læringsmiljøet på trods 

af lærere og ledelses hjælp.  

 

 

Løbende tiltag 

1) Løbende faglige tiltag iværksættes eller fortsættes gennem skoleåret 

 

2) Faglige tiltag med individuelle elever foretages ved brug af elevplaner og årets 3-4 

faglige spørgeskemaer  

 

 

Afslutning 

Med denne evaluering har vi fokuspunkterne for det nye skoleår på plads.   

Ledelsen ønsker at takke alle lærere for deres flotte indsats i skoleåret 2018-2019 – det er jer, 

som skaber en levende skole, der hele tiden udvikler sig!  

 

Og så i gang med skoleåret 2019-2020! 

        

        

Niels Bergstedt, Skoleleder 

Anna Buch Lawaetz, Viceskoleleder 

 


