Nyhedsbrev JUNI 2015
Kære alle
Tak til alle for et stort og positiv fremmøde ved
skolefesten d. 30. maj.
Jeg håber I nød maden, musikken, fællesskabet,
boderne og kamelen!
Nu er juni måned her, og sommeren er kommet! Det
betyder en masse ture ud af huset, lejrskoler,
idrætsstævner og prøver for afgangsklasserne.
Samtidig er vi ved at lægge sidst hånd på forberedelserne
af skoleåret 15-16.

Folkeskolereformen i 15-16
Folkeskolereformen udfoldes i etaper, og den helt store
forandring i det kommende skoleår er at eleverne skal gå
længere tid i skole:
0.-3. klasse skal gå i skole i 30 timer/uge (kl. 8-14 hver
dag)
4.-6. klasse skal gå i skole i 33 timer/uge og
7.-9. klasse skal gå i skole i 35 timer/uge.
Hvordan mødetiderne for 4.-9. klasse bliver, ved vi ikke
helt endnu, men eleverne skal møde kl. 8 hver dag, og om
tirsdagen får de fri kl. 14.

Klokketimer i stedet for lektioner
Fra og med 1. august laver vi elevernes skemaer om, så vi
regner i almindelige klokketimer på 60 minutter (i stedet
for 45-minutters timer). Dette indebærer at det ser ud
som at eleverne får færre timer i fx dansk, men i virkeligheden får de på mange årgange lidt flere end før.
Fx bliver 11 lektioner dansk til nøjagtig 8,25 klokketimer/
uge, men vi vil give eleverne 8,5 timer. På den måde får
de 10 timer mere dansk på et skoleår i 15-16 end i 14-15.

Personalenyt
I den nærmeste tid vil I få besked om hvordan teamene vil
se ud efter sommerferien.
Vi har ansat en hel del nye lærere og flere er på vej:
Christopher bliver tilknyttet 1. årgangsteam, hvor han
bl.a. vil undervise i matematik, engelsk og musik. Christopher er ansat i det nye Teach First-koncept.
Maria er også ny lærer på 1. årgang, hvor hun bl.a. vil
have 1.B i dansk. Maria kommer fra en stilling på Korsvejens skole.
Christian er bl.a. ny matematiklærer på kommende 7.
årgang. Christian er også en ”Teach First-lærer”.
Vi siger også velkommen til Lubna, som er overflyttet til
os fra Oehlenschlægergades skole. Lubna er modersmålslærer i urdu.

5. klasse vinder landsdækkende konkurrence med
bogen ’Sydhavnsdrengen Carl og hans venner’!
I forbindelse med deltagelse i IBIS-projektet ’Hele verden i skole’
skrev eleverne i 5. B en hel bog, hvor overskuddet fra salget går
til børn i Guatemala. Dette initiativ er nu blevet belønnet med 1.
præmie i den landsækkende konkurrence. Hurra for eleverne i
5.B — hvor er I seje! Præmien er is til hele skolen!

Det sker i juni
D. 11. juni kl. 17-18: Kom-og-mød-dine-nye-klassekammerater i
Skolehaven for kommende skolestartere
D. 23. juni: Idrætsdag.
D. 23. juni: Ellebjerg Skole deltager med sin traditionelle snobrødsbod ved St Hans på Karens Minde
D. 25. juni: Dimission for 9. årgang kl. 18-20.
D. 26. juni: Skoleafslutning. Alle elever møder kl. 9-11.

Jeg vil gerne sige tak til jer alle, både små og store, for et
fantastisk godt samarbejde i skoleåret 14-15 og ønske jer
alle sammen en rigtig dejlig sommerferie!
På gensyn d. 10. august kl. 10-12 for 1.-9. klasse.
Den 11. august starter det almindelige skema for 1.-9.
årgang, og 0. årgang hilses velkommen d. 12. august.
Mange glade sommerhilsener
Anne Graah

