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Kære alle
Pludselig er det blevet efterår, Skolernes Motionsdag med en strålende sol fortæller os, at vi nu er
klar til efterårsferie.

PC-NYT
Som jeg skrev i mit sidste nyhedsbrev, så er det planen at elever fra 4.-9.klasse skal skifte deres
Ipads ud med PC. Vi ved stadig ikke hvornår vi er klar til udskiftningen,-det viser sig at være svært
at få nogen til at levere PC’er til en hel kommune, men der arbejdes hårdt på sagen i skoleforvaltningen, og vi giver jer besked, lige så snart vi har en dato. Vi har længe været udfordret på at vores
ældste elever ikke har kunnet anvende relevante programmer på deres Ipads, så derfor er det rigtig
dejligt, at de nu kan få PC i stedet.

Renovering og vintermørke
Skolen er pakket ind i byggehegn, og desværre betød besøget af den første efterårsstorm Knud, at
vi fik en mindre vandskade, hvilket har givet nogle forsinkelser, som betyder at vores lofter i hovedgangen er delvist taget ned. Når de er helt tørre igen bliver opsat nye lofter.
Tak til alle, for jeres store forståelse for vores udfordringer omkring parkering. Det er dejligt at så
mange har valgt at gå eller cykle i skole med jeres børn.
Nu begynder det at blive mørkt om morgenen, så vi håber at I holder fast i de gode vaner, og at alle
vil undlade at bruge P-pladsen på Klausdalsbrovej 195, -ved Brohuset, klubben og pavillonerne.
Vi har 400 elever der møder ind til skole her om morgenen. SÅ er du forælder i indskolingshuset,
og har du brug for at køre til skole med dit barn, -så bedes du parkere på den sydlige del af Ræveholmen, bag vores nye kunstgræsbane.
Skolebestyrelsen har skrevet til børne og Unge-Udvalget, for at få dispensation til at ændre i elevernes mødetider i Pavillonerne. Sagen behandles i november måned, og vi er klar til at orientere
forældre til elever i 6.7.8. og 9.klasse så hurtigt som muligt, hvis der bliver mulighed for at ændre
på mødetiderne for eleverne.
Har du spørgsmål, eller er i tvivl om noget, så skriv direkte til mig (Camilla Hoffmann).

Pædagogisk Weekend
Tak for jeres store forståelse for at give os mulighed for at tage af sted samlet på pædagogisk
weekend. Vores fælles temaer var faglig læsning, kommunikation og feedback. Vi havde en inspirerende og lærerig weekend, krydret med at vi fik lært hinanden lidt bedre at kende. Det giver energi
til hele skoleåret!

Journalnummer
Sagsid.

Pædagogisk efteruddannelse
Vi er jo så heldige at ligge i en kommune, der vægter skolerne højt, hvilket også betyder at vi har
mulighed for at give vores medarbejdere en høj grad af faglig og pædagogisk udvikling.
I dette skoleår skal alle matematiklærere fra 4.klasse og op, på et 2 dageskursus i anvendelse af IT i
mateamtik-undervisningen. –Det er kurser der starter op efter efterårsferien. Da det er mange
lærere der skal afsted på samme tid ( 4.-6.klasse på en gang og 7.-9. En anden gang), vil det kunne
mærkes på alle årgange. Vi vil dække fraværet ind med en blanding af vikarer og at de lærere der er
tilbage på skolen, dækker i egne klasser. Vi håber at eleverne først og fremmest vil få glæde af at
alle vores matematiklærere får et fagligt løft.
Det er også i dette skoleår, vores medarbejdere starter på den efteruddannelse som Gladsaxe
Kommune har fået et stort tilskud fra MÆRSK-fonden til at gennemføre. Overskriften for forløbet
er Fremtidens Skole og teknologiforståelse, og undervisningen varetages af Københavns Professionshøjskole. ( vi kalder dem derfor i daglig tale KP-Kurser)
Skolens forventning er samtidig at kurserne giver os inspiration til at indrette vores klasserum, så
de i højere grad imødekommer de ønsker til fleksible læringsmiljøer, der er beskrevet i ”Fremtidens
Skole” for Gladsaxe Kommune. Derfor vælger vi at sende vores lærere og pædagoger på forløbet i
takt med at årgangene forventes at skulle flytte i renoverede lokaler, og 5.årgang bliver derfor første hold, der fordeles på 3 kurser i efteråret. I forårsperioden kommer så de næste 2 årgange afsted, og de sidste team skal afsted i næste skoleår.

Rigtig god ferie!
Det har været en god start på skoleåret. Vi er stadig en skole der er meget efterspurgt, så vi byder
løbende velkommen til nye børn og deres familier. Samtidig oplever vi en god hverdag for både
børn og voksne, -som tydeligst kommer til udtryk ved at vi har et lavt sygefravær, og et personale
der har travlt, men som har både energi og glæde i hverdagen.
Jeg håber at alle, både børn og voksne vil nyde ferien, og få opladt alle batterier, så vi er klar igen, i
uge 43.

Kærlig hilsen
Camilla Hoffmann
Skoleleder

Vi, på Gladsaxe Skole er ambitiøse, vi arbejder for et højt fagligt niveau,
vi vil en rummelig skole med et stærkt sammenhold.
Vi er en skole i dynamisk udvikling, for at skabe en skole i verdensklasse.
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