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Kære alle
På Ellebjerg Skole er vores mål at alle elever
skal opdage og forstå verden og udvikles til
livsduelige, nysgerrige, demokratiske og aktive
medborgere.
At dette mål er både relevant og aktuelt, har de
sidste par ugers begivenheder i København vist med
grusom tydelighed.
Det er vigtigt at vore elever trænes i at forholde sig
kritisk til unuancerede oplysninger fra internettet og at
de lærer evnen til at forstå og benytte rationel
argumentation. Demokratisk forståelse og et aktivt
medborgerskab kommer ikke af sig selv. Vi skal træne
og prioritere fællesskabet, dialogen og den gensidige
forståelse.

Musik og medborgerskab
I ugen før påske har alle elever fra 2.-7. årgang en
fælles temauge om ’Musik og medborgerskab’.
Vi vil arbejde sammen med professionelle musikere,
og eleverne vil i fællesskab opleve og skabe musik.

Skolestartere i 15-16
Indskrivningen til de nye Børnehaveklasser går rigtig,
rigtig godt. Ja, faktisk så godt at vi er nødt til at sige nej
til forældre der har ønsket vores skole, men som bor
uden for vores skoledistrikt.
De kommende skolebørn og deres forældre får
lejlighed til at møde hinanden i allerede i overmorgen,
tirsdag d. 3. marts, hvor der er inviteret til
’Legepladsmøde’ i Motoriksalen med kaffe og nybagte
boller 

Personalenyt
Vi har sagt farvel til Lene, som efter 14 år på Ellebjerg
Skole har valgt at prøve kræfter med voksenundervisning på VUC. Vi ønsker Lene held og lykke!
I morgen siger vi velkommen til Thelma, som bl.a.
bliver ny dansklærer på 7. årgang. Thelma har tidligere
arbejdet som lærer i Ballerup kommune.
Velkommen til Thelma!

30 medarbejdere tager til Canada!
På Ellebjerg Skole sætter vi en ære i at holde en høj
professionel standart, og vi arbejder dagligt for at alle
elever skal blive så dygtige som de kan. Vi vil gerne
blive endnu dygtigere, og vi vil gerne have inspiration
udefra. Dette har resulteret i at det er lykkedes os at
stable en studietur til Canada på benene..!
Canada, og særlig delstaten Ontario er forbilledet for
den danske folkeskolereform, og vi glæder os til en
påskeferie med studiebesøg på skoler og samtaler
Det andet ben i temaugen er medborgerskab, og i
forbindelse med drøftelserne af rettigheder og pligter i
et demokratisk fællesskab, vil ’Ellebjerg Skoles
Grundlov’ blive offentliggjort. Grundloven er
udarbejdet af skolens Elevråd, og i den kommende uge
vil den være til høring i alle skolens klasser.
De enkelte årgange vil orientere mere om temaugen
(bl.a. om mødetider!) på ForældreIntra 

med lærere og ledere i Ontario 

Sæt X i kalenderen
o 3. marts kl. 16-17.30: Legepladsmøde for
kommende skolestartere og deres forældre
o Uge 13: Temauge for hele skolen.
o 24. marts kl. 17-19.30: Skolebestyrelsesmøde
De bedste hilsener - fra Anne Graah

