NYHEDSBREV OKTOBER 2017
Velkommen til oktober med bl.a. rettighedsuge,
mad-event, motionsdag og skole-hjem-samtaler!
Kære alle
I oktober har vi skoleårets første temauge:
Under overskriften ’Fællesskab’ vil alle
klasser i ugen op til efterårsferien (uge 41)
arbejde med trivsel, fællesskab,
Børnekonventionen og børns rettigheder.
I temaugen er alle børn i skole kl. 8-13
mandag-onsdag, og alle lærere arbejder
sammen om fælles aktiviteter på årgangen.
Samtidig betyder ugen at vi sætter fornyet
fokus på at vi er en RETTIGHEDSSKOLE, og
alle klasser skal udforme klassecharters på
baggrund af Børnekonventionen.
Om torsdagen slutter undervisningen
allerede kl. 12, idet vi har skolehjem-samtaler
fra kl. 12-18.
Samtidig med at skole-hjemsamtalerne foregår, fejrer vi den politiske
beslutning om at vi skal være en MADSKOLE!
Det gør vi ved at eleverne fra 5., 6. og 7.
årgang samarbejder med Københavns
Madhus i forskellige mad-boder under
overskriften ’Alle børn har ret til sund mad’.
Der vil være smagsprøver for alle børn og
forældre mellem kl. 12 og 18.
Der er masser af aktiviteter efter skoletid, og
jeg har forsøgt at samle de mange tilbud i en
fælles oversigt sidst i dette nyhedsbrev.

Personalenyt
Vi er i fuld gang med at ansætte en ny
pædagogisk leder og souschef, der skal afløse
Ane. Vi har fået 23 ansøgninger, og i midten af
oktober regner vi med at kunne præsentere den
heldige.
Vi har mange unge lærere på Ellebjerg Skole, og
vi har i øjeblikket hel e fem babyer på vej  Det
betyder at der kommer barselsvikarer på flere
årgange. I vil løbende blive informeret om hvem
der bliver vikar for hvem.
Vi har lige ansat Søren, som bliver barselvikar for
Ida på (primært) 8. og 9. årgang. Velkommen!

Bogstaver i 0.

På 0. årgang træner børnene bogstaver, og de har
travlt! Til efterårsferien er alle bogstaver – mere
eller mindre – på plads.
På billedet trænes bogstavet O 

Coding Class i 7.

Åben Skole på Ellebjerg – efterår 2017

62 skoler og omkring
1500 elever i
København skal i 1718 arbejde med
projektet ”Coding
class”, og vi er med på
7. årgang!
Lige efter efterårsferien bliver 7. klasserne
tilknyttet et firma, som de får en mission af. De
skal lave en app, et spil, en reklame eller en quiz,
som firmaet kan bruge. Det skal alt sammen
kodes i Scratch.
1000 elever og deres lærere var til kick off på
Skolen på Islands brygge onsdag d. 6. september.
Her viste elever, som havde deltaget sidste år,
deres spil og apps.
Nu ser alle fra 7 årgang frem til at samarbejde
med firmaerne ”CPH Projekt” og ”Moment” efter
efterårsferien.
Hilsener fra Jytte S.

Hvornår, hvad, for
hvem?

Kontakt

Mandag:
Spirekor for 1.-3. årg.
Tirsdag:
Rock for 1. årg.
Tirsdag:
ISA for 0.-3. årg. (leg &
bevægelse, dans,
pigefodbold, rugby…)

Jan Lippert
Mobil: 25 70 15 52

Oktober-kalender
5. oktober: Lærernes internationale dag
Uge 41: ’Fællesskab’ – Rettighedsuge
Børnene møder:
Mandag-tirsdag-onsdag kl. 8-13
Torsdag
kl. 8-12
12. oktober: Skole-hjem-samtaler kl. 12-18
12. oktober: Mad-event i samarbejde med
Københavns Madhus kl. 12-18:
Vi fejrer at vi skal være
madskole, og sætter samtidig
fokus på alle børns ret til sund
og nærende mad.
13. oktober: Motionsdag kl. 8-12
14.-22. oktober:

Efterårsferie

Tirsdag:
Ungdomsskole for 7.-9.
årg.:
Dansk, matematik og
engelsk
Onsdag:
Darbuka (trommer)
Torsdag:
Saz

Fællesskaberne
m.fl.:
Simon Flander
E-mail: 2450flander
@gmail.com
Ungdomsskolen:
Yannik Hartig
E-mail:
yannikvikingo
@hotmail.com
Goldschmidts
Musikakademi:
Helene Vindsmark
Mobil: 26 21 74 79
(kontakt gerne
Helene, hvis I har
andre ønsker!)

Som I kan se, ligger der mange aktiviterer om
tirsdagen, og det skyldes at alle elever har fri
kl. 14 om tirsdagen. Det er derfor en nem dag
at have aktiviteter for flere årgange sammen.
Vi er dog ved at se på om aktiviteterne kan
spredes ud på flere dage i foråret.
Mange glade efterårshilsener fra alle os på
Ellebjerg Skole!

Anne Graah

