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Vi holder fast i vore gode traditioner med tre fælles
temauger for hele skolen, ture, lejrskoler og
festligheder  Mange (men ikke alle) af disse
arrangementer kan I se i skolens kalender for 16-17
som ligger på skolens hjemmeside –
www.ellebjergskole.kk.dk.

Kære alle – Velkommen til et nyt skoleår!
Til trods for byggerod og efterårslignende vejr, er vi
kommet godt fra start og alle 450 elever fra 0.-9. er nu
på plads efter sommerferie og koloni!

Velkommen til skolens nye børn og forældre
I september går vi for alvor i gang med arbejdet
der skal lede til at vi bliver en UNICEFrettighedsskole.
Dette gør vi med en temauge i uge 36, hvor hele
skolen vil arbejde med Børnekonventionen,
klassecharters mm.
(I kan finde links vedrørende UNICEF og
Rettighedsskoler på hjemmesiden.)
Sæt allerede nu X i kalenderen fredag d. 9.
september kl. 14.30- ca. 16, hvor vi holder en fest
med børn og forældre for at fejre at vi bliver
Rettighedsskole!

Vi har lige sagt god dag og velkommen til 58 nye børn
til børnehaveklasserne og deres forældre.
Vi håber I bliver rigtig glade for Ellebjerg Skole!
Årgang 16-17 er mindre end årgang 15-16, og dette
skyldes først og fremmest at der er færre børn i vores
skoledistrikt, sammenlignet med sidste år. Søgningen til
skolen har igen været stor, og vi er landet på at
indskrive ca. 63 % af områdets børn, hvilket er en del
højere end det københavnske gennemsnit på 58 % 
Vi har også fået hele ni nye elever til 1., 2., 4., 5., 6., 7.
og 8. årgang, og vi siger velkommen til Dima,
Mohamed, Emre, Moamal, Peshawa, Maria, Khan,
Malik og Amanda!

Skoleåret 16-17
Det nye skoleår vil som sædvanlig byde på masser af
spændende aktiviteter og læring. Pædagogisk vil vi
have undervisningsdifferentiering i centrum – ALLE
børn skal være en del af læringsfællesskabet og blive så
dygtige som de kan.

Samarbejdet med jer forældre er uvurderligt  –
både i forhold til det enkelte barns og årgangens
trivsel og faglige udvikling og i forhold til hele
skolens udvikling og status som samlingspunkt i
lokalmiljøet, og jeg glæder mig til et nyt år med
engagement, samarbejde og dialog!
Mange glade hilsener fra Anne Graah

Kalender
August
Mandag d. 15. august
Årets første teamdag, eleverne møder kl. 8-13.
Tirsdag d. 16. august
Skolebestyrelsesmøde med konstituering
D. 30. august – d. 2. september
’Kultur for en tudse’ – børnekulturdage med masser
af spændende - gratis! - værksteder og aktiviteter
på Karens Minde.
Skolens 8. klasses elever står for følgende
aktiviteter:
Tirsd. d. 30. august kl. 16-18: Leg og bevægelse
Torsd. d. 1. september kl. 16-18: Leg og bevægelse

