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Kære alle
Børnene på Ellebjerg Skole elsker december, og der
er allerede gang i nisser, snemænd og julestjerner.
På mandag kommer det store juletræ ind i aulaen,
og så går det løs med klip-og-klistre, adventslys,
risengrød, juleeventyr og sange 

Temaugen ’Uddannelse og job’
Uge 47 havde overskriften ”Faglighed – job og
uddannelse”, og ugen var en succes!
”Mit drømmejob er tandlæge”
Maya, 0. klasse

Alle årgange var i gang med at tale om uddannelser,
drømmejobs og meget andet, og mange forældre (tak
for det!) inviterede klasser ud på deres
arbejdspladser eller besøgte klasserne på skolen for
at fortælle om deres jobs. Fx havde 4. årgang besøg af
hele 6 forældre, og de var også på virksomhedsbesøg
hos forældre.
Vi samarbejdede også med virksomheder i vores
nærmiljø:
2., 3. og 6. årgang var på besøg på Hotel Scandic, hvor
de bl.a. mødte direktøren, blev inviteret på brunch og
fik at vide hvor mange jobfunktioner der er på et
hotel.
5. årgang besøgte Sydhavnskompagniet, og elever fra
8. årgang var på rundvisning på MAN Diesel.
7. årgang var i zoologisk have, og fandt ud af at der er
mere end 30 forskellige jobs i Zoo!

Red Barnet, værdier og anti-mobning
Ellebjerg Skole er en af Danmarks Red Barnetambassadørskoler, og traditionen tro fejrede vi FN’s
internationale Børnekonventionsdag d. 20.
november. Vi startede med fælles morgensamling,
hvor bl.a. skolens Grundlov blev gennemgået, og i
løbet af dagen blev der arbejdet med børns
rettigheder på forskellige måder.
4. årgang har desuden deltaget i Børnerådets
pilotprojekt om afsavn og værdier, og 6. årgang er i
gang med at sælge til-og-fra-kort til fordel for Red
Barnet: indtil videre har børnene fået 5584,50 kr. ind,
og målet er 13000 kr. inden juleferien!
6. årgang har også arbejdet med anti-mobning og set
filmen 'Min bedste fjende'. Hovedpersonen i filmen,
som selv har oplevet nogle af de ting der sker i filmen,
kommer på besøg til årgangen.

Medaljer hjem fra Kids Volley-stævnet
Ved Kids Volley-stævnet i Valbyhallen vandt drengene
fra 4. årgang guld og pigerne bronze!

Musikskolen spiller deruda’
Det går godt med musikskolen, og Spirekoret er nu
udvidet til to hold. Forældre bedes holde øje med
ForældreIntra i f. t. evt. aflysninger eller ændringer.

December med omvendt julekalender i 1. B
Hele 1. B er tilmeldt SOS Børnebyernes ”Omvendte
julekalender", hvor børnene hver dag i december
måned vil åbne en låge i en digital julekalender.
Bag denne låge gemmer der sig forskellige former for
børneliv. Klassen vil også tjene penge til SOS
Børnebyerne via ”gode gerninger”. Har man
eksempelvis hjulpet til med at tage opvasken
derhjemme og tjener en krone på dette, kan man
donere denne krone til projektet (og helt konkret
putte den i vores lille indsamlingsbøsse).
Via projektet skulle alle børn meget gerne opleve
GLÆDEN VED AT GIVE og HJÆLPE og erfare, at ALLE
har mulighed for at være med til at gøre en forskel.
Jeg glæder mig 
Venlig hilsen/Maria

Japansk kunst på 6. årgang
I december skal 6.
årgang i gang med et
billedforløb, der
skydes i gang på
Louisiana og ender
med en billed-analyse
af egne værker.
Venlig hilsen/Ida

Hour of code

December-kalender

Vores aktive skolebestyrelse har igen i år taget
initiativ til at Ellebjerg Skole deltager i den
verdensomspændende uge ”Hour of code” d. 7.11.december, hvor mere end 180 lande deltager.
Hour of code handler om programmering:

Hvorfor programmering?
Alle elever bør have mulighed for at lære at programmere. Det
hjælper til med at træne problemløsning, logik og kreativitet.
Ved at starte tidligt, får eleverne et fundament for succes i et
hvilket som helst karriereforløb i det 21. århundrede. Se mere
baggrund og statistik på Code.org.

Hvem står bag Hour of Code?
Hour of Code er organiseret af Code.org, en offentlig frivillig
organisation dedikeret til at øge deltagelse i datalogi og
programmering ved at gøre det tilgængelig i flere skoler, øge

Tirsdag d. 1. december
Klip-og-klistre-dag i de fleste klasser
Teamdag – alle elever møder kl. 8-13.
0. årgang starter med fælles morgenbord for børn og
forældre kl. 8-10.
Onsdag d. 2. december kl. 9 kommer Kim Leine
og læser op fra sin nye børnebog for 1. årgang på
biblioteket.
Torsdag d. 3. december er valgdag og skolen er
lukket for børn og personale.
Alle elever (bortset fra 9. årgang) skal derfor møde i
skolegården kl. 8, hvis I ikke har fået besked om andet
på ForældreIntra.
Alle elever på 0.-8. årgang har fri kl. 13.
Morgensamling hver fredag
Vi holder ikke forældrekaffe i december måned. Til
gengæld er I meget velkomne til morgensamlingerne!

andelen af piger og kvinder, og elever fra etniske minoriteter.
En stor koalition af partnere er gået sammen for at støtte Hour
of Code. Den inkluderer bl.a. Microsoft, Apple, Amazon,

Fredag d. 4. december kl. 8
Julemorgensamling med adventslys og julesange.

Boys and Girls Clubs of America og det amerikanske
«College Board».

Julekoncert med Shaka Loveless!

Fredag d. 11. december kl. 8
Luciamorgen
Fredag d. 18. december:
Juleafslutning i aulaen ca. kl. 10-11.
Teamdag - alle elever møder kl. 9-11.

Glædelig Jul og
Godt Nytår!
Sidste år havde vi Outlandish-koncert i december
måned. Vi gentager successen med en julekoncert i
år, og får denne gang Shaka Loveless på besøg!
Tidspunktet meldes ud på Intra og på vores
Facebook-side.

Mange glade nissehilsener fra
alle os på Ellebjerg Skole og
Anne Graah

