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Bavnehøj Skole d. 7. september 2016

Kære forældre
Selvom vi er gået ind i efteråret, så skinner sommervarmens sidste stråler på os i disse dage. Det er kun en
måned siden, vi sagde velkommen til et nyt skoleår. Vi er godt i gang.
Det gode frikvarter
I går startede vi på ”det gode frikvarter”
Pædagoger fra Børneborgen sørger hvert spisefrikvarter 2 gange ugentligt for 3 forskellige aktiviteter, som
børnene kan vælge sig ind på. Hvert hold har begrænset antal af pladser, men vi skal nok sørge for, at alle,
der har interesse for at deltage, kommer til det i løbet af måneden. Månedens aktiviteter er stratego,
forskellige boldspil, hjerterum med yoga og meditation.
Aktiviteterne skal imødekomme både fordybelsesaktiviteter og bevægelse.
Aktiviteterne varer en måned ad gangen, hvorefter lærere og pædagoger i samarbejde drøfter nye tiltag for
den kommende periode. Gårdvagterne er der selvfølgelig også til det generelle tilsyn.
Vi har indført dette gode tiltag for at styrke trivslen og det gode fællesskab mellem børnene.
Legepatruljen vil også snarest starte op i Lillegård.
På Børneborgen er der nu fuld bemanding. Vi har fået ansat flere knalddygtige medarbejdere.
Pædagogerne deltager også i skoletiden indtil maj, når de nye børnehaveklasser begynder på Børneborgen.
Hver pædagog har deres årgang, som de er tilknyttet. Det betyder tryghed for børnene og I kan som
forældre lettere høre om jeres børns dag fra skoledag til fritidshjemsdag, når I henter jeres barn om
eftermiddagen.
Indskolingen har derved rigtigt mange voksenressourcer, der skal sikre en god og tryg hverdag med læ ring i
bevægelse.
Trivselsdag for alle elever på skolen
Elevrådet er ved at arrangere en fælles trivselsdag for alle elever på skolen. Trivselsdagen bliver afholdt d.
23. september.
Dispensation for den lange skoledag for mellemtrinnet
På mellemtrinnet har jeg givet dispensation for 2 lektioner ugentligt dette skoleår.
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Særlige omstændigheder gjorde dette muligt. Det betyder en lidt kortere skoleuge for mellemtrinnet. De to
lektioner konverteres til to-lærertimer. Timerne bruges til særlige TURBO-forløb for både de fagligt dygtige
elever og til de elever, der har brug for særlig støtte.
Design- og innovationsholdet i samarbejde om pavillon
I udskolingen samarbejdes der i valgholdene bæredygtigt design og innovation om at skabe en pavill on til
vores nye lege- og læringsplads. Eleverne på de to valghold skal via innovative metoder skabe designforslag
til en pavillon, der afspejler mangfoldighed og fællesskab. Vindermodellen skal opføres efterfølgende på
den nye lege- og læringsplads. Pavillonen skal bruges i undervisningen og også være til gavn for områdets
beboere. Vi samarbejder med CIEC (Det Åbne Gymnasiums innovationslinje) samt et lokalt projekt i
Sydhavnen, kaldet TAG DEL.
Lejrskoler og studietur
Eftersommeren er også tiden for lejrskoleophold og studietur. Flere klasser har allerede været på Boserup
og 9. kl. er netop hjemvendt fra en dejlig studietur til Berlin. På studieturen skulle eleverne bl.a. fremlægge
deres oplæg om historiske seværdigheder - og dette på tysk.
Modtageklasserne samler ind
I går har vores modtageklasser bagt og solgt kage til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Der var mange, der
støttede det gode formål. Tak for det gode initiativ.
EAT-boden renoveret
Vores EAT-bod er genopåbnet d. 22. august. Den er bare blevet så flot og meget mere velindrettet. Vi har
fået alle vægge flisebeklædt, fået 2 store ovne og bedre plads til at pakke maden - og ikke mindst
overholder udsugningsanlægget arbejdstilsynets forskrifter. Det har været et langt sejt træk at få EATboden renoveret, så vi er meget glade for, at det er lykkedes.
Budgetforhandlerne i kommunen er begyndt. Vi håber på, at politikerne giver os penge til nye vinduer ,
renovering af idrætssale, nyt madkundskabslokale samt ombygning af sløjd- og håndarbejdslokalet til et
samlet håndværk og designlokale.
Forældremøder
Udskolingen har allerede afholdt forældremøde. I denne og kommende uge er det hhv. indskolingens og
mellemtrinnets tur. Alle har fået besked herom.
Vi er ved at lægge sidste hånd på informationsfoldere om mellemtrinnet og indskolingen, så I kan se, hvad I
møder, når jeres barn skal rykke afdeling. Folderne bliver lagt på forældreintra og på skolens hjemmeside.
Nye medarbejdere
Frank Knoblauch er formelt gået på pension, men heldigvis så har vi ansat ham nogle ugentlige timer til
særlige indsatser i matematik. Frank vil stadig også fungere som skolens matematikvejleder.
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Kristian Kjær er ansat som matematik- idræts- og svømmelærer på mellemtrinnet. Kristian har desuden
fysik/kemi som linjefag, så han skal også varetage undervisningen i natur og teknologi. Kristian er ansat i
stedet for Rolf, som har fået andet arbejde på VUC. Kristian starter på mandag.
Khasif, som vi ansatte lige efter skolestart til M3 10 undervisningslektioner ugentligt, har desværre fået
fuldtidsarbejde. Vi har en samtale med en ny lærer allerede på fredag.
I dag har Karen og jeg samtale med vores nye skolepsykolog. Lena K Mason. Lena afløser Ida Lohse.
Lena starter sit arbejde på skolen pr. dags dato.
Med dejlige billeder af skolestarten og studieturen til Berlin ønsker vi jer en rigtig dejlig september måned .
Bedste hilsner
Karen Brøns-Poulsen og Pia Grevelund
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