Orientering fra skoleledelsen nr. 5
Skoleåret 2016/2017
Charl., den 27. april 2017.

Kære forældre og elever.
Først og fremmest endnu engang tak til alle for de dejlige oplevelser op til vores bazar den 1. april.
Vi blev alle klogere på en del ting vedr. indisk kultur, og da en elev kikkede på elefantguden med
de mange arme, drømte han sig spontant til at være den Gud, ”for så kunne man lave
matematiklektier og dansklektier samtidig”.
Som forældre skulle I opleve de sidste dage lige inden bazaren. Det er et veritabelt cirkus af stole,
borde, effekter, plancher, forvirring, glæde, frustration, træthed, - for så endelig fredag at føle os
klar til at tage imod gæsterne lørdag. En fantastisk rejse i fælles commitment.
OG gæsterne kom lørdag i stort antal !
Selve dagen var tilmed begunstiget med fantastisk vejr, så både ude og inde var der mange
mennesker og god stemning.
Resultatet blev et overskud på kr. 119.000, og der blev derfor med flere ”længder” sat rekord.
Pengene skal som bekendt bruges til et solcelleanlæg på en af ”vore kollega-skoler”, som ligger i
Indien, og som ikke har adgang til elektricitet som en selvfølgelig forudsætning for at drive skole.
Anlægget ville koste 112.500 kr., havde man sagt for laaang tid siden.
Den sidst opdaterede projektpris, fik jeg at vide, er anslået til kr. 118.000, - der er vist mere
mellem Himmel og jord…….
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I går, onsdag den 26. april i Ordrup Kirke, deltog provincialpriorinde sr. Marianne Bode og sr.
Ansgaria (tidligere skoleleder på vores skole) i en gudstjeneste, hvor vi havde samlet HELE SKOLEN.
I slutningen af gudstjenesten overrakte vi beløbet formelt til Sct. Joseph Søstrene.

Endnu engang tak til alle for jeres store gavmildhed.
……og så til lidt af hvert.

Fyraftensmøderne
Møderne blev afholdt hhv. den 1. marts og 2. marts og med meget stort fremmøde.
Forældrerepræsentanterne fra hhv. 0.-4. klasse og 5.-9. klasserne blev orienteret om aktuelle
temaer, herunder ombygningsprojekt, og skolen blev inspireret af forældrenes inputs.
Et par overskrifter:
Medbringelse og brug af IT-materiale
Dette emne har fået et selvstændigt afsnit i dette info.
Ombygningsprojekt i forhold til Skovgårdsvej 11 og Skovkrogen 17
Dette vil blive genstand for mere grundig information på næste INFO.
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Fra selvevalueringen
To emner herfra vil skolen også gerne i dialog med forældrene om, f.eks. på et kommende
forældrerepræsentantskabsmøde:



Elevens personlige og alsidige udvikling
Frihed og Folkestyre, Demokrati og Ligeværd

Herudover gav møderne mulighed for erfaringsudveksling i det at udøve opgaven som
forældrerepræsentant.
Tak til forældrerepræsentanterne for jeres frivillige arbejde.

Afgangsprøverne
Kataloget for afgangsprøver, som løbende er underlagt forandringer, ser i skrivende stund således
ud:
Bundne Prøver (prøver, som alle elever får hvert år)
Digital prøve i læsning
Digital prøve i retstavning
Prøve i skriftlig fremstilling (dansk stil) med obligatorisk brug af cyperspace
Digital prøve i matematik uden hjælpemidler (hed tidligere færdighedsregning)
Skriftlig prøve i matematik med hjælpemidler (hed i gamle dage problemregning)
Mundtlig prøve i dansk
Mundtlig prøve i engelsk
Mundtlig prøve i naturfagsprøve repræsenterende fagene fysik/kemi/biologi/geografi
Prøver til udtræk i humanistiske fag (eet fag udtrækkes hvert år)
Skriftlig prøve i engelsk
Mundtlig prøve i tysk
Mundtlig prøve i fransk
Mundtlig prøve i historie
Mundtlig prøve i kristendom
Mundtlig prøve i samfundsfag
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Prøver til udtræk i naturfaglige fag (eet fag udtrækkes hvert år)
Mundtlig prøve i matematik
Digital prøve i biologi
Digital prøve i geografi
Digital prøve i fysik
Mundtlig/praktisk prøve i idræt (denne prøve blev indført forrige år)

Lejrskoler og hytteture
For orienteringens skyld minder jeg om den plan, som blev vedtaget med virkning fra 1. august
2016:
0. klasse
3. klasse
6. klasse

-

koloni/hyttetur
hyttetur
lejrtur indenlands

-

2 overnatninger
2 overnatninger
4 overnatninger

8. klasse
9. klasse

-

kanotur
lejrtur udenlands

-

2 overnatninger
4/5 overnatninger

Medbringelse af elektroniske devices
PC’er
Fra 5. til 9. klasse forventes elever at medbringe en bærbar computer (Mac eller windowsbaseret).
iPads
Skolen råder over et antal iPads til brug i undervisningen, - typisk på klassetrin yngre end 5. klasse.
Brugen af iPads har på vores skole kun eet formål, - til brug i undervisningen, og som sådan er det
skolens ansvar at stille materiel til rådighed i form af iPads, hvis det formål skal indfries gennem
iPads.
Skolen rummer ikke brug af iPads med det formål at være legetøj (spil etc.).
Konsekvensen af ovenstående er, at skolen IKKE ønsker iPads medbragt i skolen på klassetrinnene
0.-4. klasse.
Smartphones
Skolen har en mobiltelefonpolitik, som jeg henviser til.
Jeg gør på det stærkeste opmærksom på den passus, som omhandler brug af smartphones til
optagelse af lyd eller billede. Dette er kun tilladt, hvis det af læreren er planlagt som middel i
undervisningen.
Ellers er det forbudt og vil medføre samtale med ledelsen.
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Jeg gør ligeledes opmærksom på, at brug af smartphones i undervisningen er forbudt, medmindre
læreren har planlagt brugen som middel i undervisningen. Misbrug vil medføre konfiskation resten
af skoledagen.
Med andre ord skal smartphones befinde sig i tasken i undervisningstiden, medmindre læreren
opfordrer til andet.
Skolen har ikke forbudt brugen af smartphones i frikvartererne, men opfordrer alle til at begrænse
brugen til decideret kort kommunikation, da formålet med frikvartererne ud over rekreation også
er at udvikle den sociale dimension.

Periodens små ”ferier”
Mandag efter


Kristi Himmelfarts Ferien samt

Tirsdag efter


Pinseferien

….……møder man efter normalt skema (medmindre anden aktivitet er planlagt)

MobilePay
Skolen benytter sig nu fast af MobilePay på tlf. 51 28 18 73.
Her kan man indbetale på lige fod med Netbank, og den største brug af MobilePay på vores skole
var i øvrigt basaren den 1. april.
Husk normalt angivelse af elevnavn og klasse, samt hvad betalingen handler om.

Lille koncert udefra
Tirsdag den 2. maj kl. 10.00 får vores skole besøg af en vore andre katolske skoler, Sct. Mariæ
Skole fra Ålborg. Denne skoles kor vil lave en lille forestilling for os.

Fordybelsesuge
Uge 20, mandag den 15. maj til fredag den 19. maj er fordybelsesdage.


Tirsdag den 16. maj i fordybelsesugen har 4. og 5. klasserne atletikdag på Lyngby Stadion.

Information om fordybelsesugen i øvrigt formidles via klasselærerne.
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Onsdag, den 24. maj er 9. klassernes SIDSTE SKOLEDAG.
08.10

Ingen undervisning
Fælles morgenmad for 9. klasserne og lærerne

09.00
09.00-10.30

Mødetid for resten af skolen
Eleverne er i deres klasser med klasselærerne

10.30
11.00

Karameller til indskolingen
Karameludkastning i skolegården

11.30-12.30
12.30

9. klasserne og lærerne dyster i skolegården
Dagen slutter for alle
(Spiren har normal lukketid)

Skriftlige årsprøver
Fra den 2. maj afvikles de skriftlige prøver, først 9. klassernes årsprøver og derefter 8. klassernes
prøver.
For 8. klasserne handler det om øvelse til det virkelig gælder om et år. For 9. klasserne er det
Folkeskolens Afgangsprøve i bundne prøver og prøver til udtræk. Jeg henviser til omtale af
prøvepaletten tidligere i denne INFO.

Mundtlige årsprøver for 9. klasserne
Inden for perioden den 29. maj til den 20. juni ligger 9. klassernes mundtlige årsprøver.

Årsprøver for 8. klasserne
8. klasserne har sidste skoledag (i dette skoleår) onsdag den 7. juni.
Herefter afvikles som øvelse 8. klassernes mundtlige og et par skriftlige årsprøver fra den 8. juni til
den 21. juni.

Censor- og eksaminatorvirksomhed
I eksamensperioden kan skolens lærere være optaget af funktioner som eksaminator eller censor,
hvorfor vikarsituationer af den grund vil forekomme.
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Fagfordeling og skoleskema 2017/2018
Vi er i fuld gang med at kikke på den såkaldte fagfordeling, som er en kabale af både pædagogiske
hensyn, men også en kabale i henseende til at få mængden af opgaver til at passe med de enkelte
lærerårsværk. Når fagfordelingen er klar, kan vi gå til skemalægningen, som også er en spændende
kabale. Vi forventer som vanligt at kunne levere fagfordeling og skema for næste skoleår i
afslutningsugen.

Vigtige datoer i afslutningsugen
Afslutningsugen starter med tre klasselærerdage, mandag den 19. juni til onsdag den 21. juni.
Mødetider og program for de dage gives af klasselærerne.
Mandag den 19. juni er i øvrigt idrætsdag, idet 0.- 2. klasserne bliver på skolen eller andet
passende sted, og 3.- 7. klasserne tager på Lyngby Stadion.

Skoleårets afslutninger falder tidsmæssigt således:
Onsdag den 21. juni
Kl. 18.00

Dimissionsgudstjeneste for 9. klasserne i Sct. Andreas Kirke.
Derefter dimissionsfest i skolens gymnastiksal. Slutter kl. 23.00

Vi har af hensyn til alle rykket hele arrangementet 1 time frem i forhold til tidligere år.
Torsdag den 22. juni
09.30

0.-3. klasserne mødes i skolegården og går straks med deres
klasselærere i Ordrup Kirke.
Efter kirke fortsætter 0.-3. klasserne i salen.

Fredag den 23. juni
09.30

4.-8. klasserne mødes i skolegården og går straks med deres
klasselærere i Ordrup Kirke.
Efter kirke fortsætter 4.-6. klasserne i salen og 7.-8. klasserne i
klasserne.

Spiren lukker denne fredag kl. 12.00 !!
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Der er ingen undervisning den 22/6 og 23/6 !
SPIREN er lukket hele juli måned !
Efter sommerferien begynder skolen igen:




Onsdag den 9. august
Torsdag den 10. august
Fredag den 11. august

: 2. til 9. klasserne
: 1. klasserne
: 0. klasserne

Kristi Himmelfart og Pinse- en hilsen
Gennem missionsbefalingen Kristi Himmelfarts dag og den lovede hjælp i form af Helligåndens
gave på Pinsedagen blev menneskeheden sendt ud for at skabe fællesskab omkring de værdier,
Kristus med livet som indsats havde lært mennesket.
Dette oplevede vi en flig af op til og under vores bazar.
Mødet med den fremmede kultur sker jo altid med den forforståelse, enhver har, og spændende
er det så, når rammerne for forforståelsen udvides, og evt. fordomme dermed reduceres. En vigtig
forebyggelse mod, at vi lukker os om os selv (jfr. min nytårshilsen).
Denne udvidelse af vores horisont er et meget vigtigt formål med at afholde bazar og et vigtigt
formål i det hele taget med al læring og dannelse.
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Oplevelsen af at gøre noget sammen, som er forankret i et værdifællesskab, er også en del af
bazarprojektet, - det er kulturforståelse på bedste vis.
Vi lod overrækkelsen af bazarbeløbet ske under en gudstjeneste, fordi vi derigennem ydmygt vil
minde os selv om, hvilken glæde og stolthed vi kan opleve, når vi lytter til Guds kald om at udøve
tjeneste for næsten.
Kaldet til at være redskaber i Hans hånd, - vi er tilbage ved Kristi Himmelfarts og Pinsens
budskaber.

Med ønsket om en Glædelig Pinse til alle.
Bedste hilsner
Karen Møller & René Engell& Georg Høhling
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