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Bavnehøj Skole d. 12. december 2017

Kære forældre
Så er julen kommet over os alle, og i mogen tidlig, mens det stadig er mørkt udenfor, vil vores elever i 5.
klasserne gå gennem skolen og bære lyset frem til tonerne af luciasangen. Det er et rørende syn og
forældre er naturligvis velkomne til at nyde luciaoptoget.
Det er sidste skoledag onsdag d. 20. december. Skolen slutter for alle kl. 14 og så er det juleferie helt til
mandag d. 8. januar kl. 8.00.
Den sidste skoledag fejrer vi julen med dans om juletræet. De enkelte klasser og årgange har lavet
program for dagen, som I vil blive orienteret om i ugeplanen.
Morgentrafikken på Natalie Zahlesvej
Sikker skolevej har været forbi skolen i forbindelse med bedre skiltning på Natalie Zahlesvej, så bilister
ikke kan være i tvivl om forbuddet mellem 7:30 og 8:30. Vi regner med, at den forbedrede skiltning
allerede vil blive etableret kort efter juleferien. På sigt skal der ligeledes etableres flere ”Kiss and ridepladser” på Tranehavevej. Vil man parkere for at følge sit barn helt ind i klassen, skal man således selv
finde en mere permanemt parkeringsplads længere op ad gaden.
Det er ikke muligt at få etableret et fodgængerfelt over Tranehavevej, da gaden er for smal. OG uden
fodgængerfelt ingen skolepatrulje. Det er politiet, der har bestemt disse regler. Derfor er det særligt
vigtigt, at vi alle passer på vores børn, når de møder i skole. Så respekter venligst indkørselsforbuddet,
så vi ikke risikerer trafikulykker.
Byggesagen
Byggeudvalget arbejder p.t. med placering af klasseværelser, udvidelse af Børneborgen samt fælles
lokalebrug mellem skole og fritidshjem.
I foråret nedsættes fokusgrupper i forhold til indretning af faglokalerne: madkundskab, Idræt, PLC og
håndværk- og design.
Arkitekterne har mange gode forslag, som der koordineres med vores ønsker, så vi har øget
mødeaktivitet d.a. i denne tid.
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Udskolingen og de politiske udskolingsmillioner
Politikerne har bevilliget 220 millioner over en 4 årig periode. Vi er i færd med at prioritere vores behov i
forhold til disse puljemidler.
Vi har drøftet forskellige tiltag med udskolingen og skal ligeledes inddrage jer forældre og et udvalg af
elever i processen med udvikling af vores udskoling. Efter juleferien vil der blive mulighed for at drøfte,
hvilke tiltag, I som forældre, mener er vigtige for en god udskoling på Bavnehøj Skole. Der bliver onsdag
d. 10. januar fra kl. 8 – ca. 9 i Børneborgens køkken.
Vi synes, vi har mange spændende projekter, tiltag og valgfagslinjer i vores udskoling, men det er vigtigt
også at høre, hvad I forældre er optaget af i forhold til en stærk udskolingsprofil på skolen.
Som et lille eksempel på nogle af de tiltag, vi allerede arbejder med, kan jeg fortælle, at 6 elever fra 8.
klasse har deltaget i konference på CBS om virksomheders brug af sociale medier og i den forbindelse
holdt oplæg for studerende på engelsk, sådan!
Franskholdet i 8. klasse afholdt sidste uge rejsemesse, hvor øvrige elever og personale kunne få
information om fransktalende lande og gode råd om turistattraktioner på fransk samt smage på franske
delikatesser.

Med disse billeder fra rejsemessen ønsker vi jer alle en rigtig dejlig juleferie og et lykkebringende nytår.
Bedste hilsner
Gülay, Karen og Pia
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