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Bavnehøj Skole d. 28. november 2016

Kære forældre
Nu nærmer december sig. Vi har store juleklippedag med jeres børn på torsdag d. 1. december.
Vi glæder os til at få pyntet skolen op med flot julestads.
Fredag d. 9. december optræder vores to modtageklasser på Edison Teatret.
Tirsdag d. 13. december har vi Luciaoptog fra ca. kl. 8.00. Forældre er velkomne til at komme og
overvære dette.
Onsdag d. 21. december er sidste skoledag inden ferien. Vi mødes igen onsdag d. 4. januar.
Den 21. december møder alle elever fra 8 – 14 for alle klasser.
Den 4. januar starter vi op igen efter ferien til en helt almindelig skoledag.
Studietur til London
Skolen har fået tilladelse af skolebestyrelsen til, at personalet tager til London på studietur onsdag d.11.
januar til og med . fredag 13. januar.
Studieturen er et led i personalets efteruddannelse. Vi skal i London tage 2. del af et kursus med fokus
på arbejdet med læringsmål og integration. Derudover skal vi besøge skoler i udsatte områder, der har
formået at løfte det faglige niveau.
Onsdag d. 11. januar er der almindelig skoledag og personalet tager derefter til lufthavnen. De fleste
lærere på skolen samt 3 medarbejdere fra Børneborgen deltager i studieturen. Øvrige medarbejdere på
Børneborgen vil stå for undervisningen af børnene i indskolingen sammen med tilkaldte vikarer. De
lærere, der bliver tilbage på skolen, vil ligeledes sammen med vikarer varetage undervisningen på
mellemtrinnet. Udskolingseleverne får 2 hjemmearbejdsdage med opgaver, som skal afleveres mandag
d. 16. januar.
Hvis der er forældre, der ligesom sidst har lyst til at bidrage med undervisning – en lektion eller to, så er
I meget velkomne til at henvende jer til mig på pigeve@buf.kk.dk , så vil jeg koordinere med personalet.
Deadline for tilbagemelding er fredag d. 9. december.
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Indskolingen vil de to dage have fokus på trivselsarbejde i klasserne kombineret med
bevægelsesaktiviteter.
Helhedsrenovering af skolen
Vi har fået besked fra Københavns Ejendomme, at de i det nye år vil opstarte byggeprocessen på skolen.
Det kan tage tid med så omfattende et projekt, men så snart vi ved mere, får I besked.
Indskrivning af nye børnehaveklasser
Torsdag d. 17. november havde vi et meget vellykket indskrivningsmøde for kommende skolebørn. Der
var rigtigt mange gæster. Vi har fået positive tilbagemeldinger om skolen og ønsker om indskrivning på
Bavnehøj, også fra forældre tilhørende andre skoledistrikter.
Vi har de sidste år mærket en stigende interesse for skolen. Vores faglige indsatser og profilarbejde har
haft effekt. I år er Bavnehøj den skole i hele kommunen, der har rykket sig mest fagligt med hele 7,5 i
gennemsnit i de bundne prøvefag.
Vores elevtrivselsmåling er ligeledes blandt de bedste i byen, så vi kan med rette være stolte.
Vi ønsker jer en rigtig dejlig juleferie samt et skønt og lykkebringende nytår med billeder af himlen over
Sydhavnen samt børn i bevægelse.
Bedste hilsner
Karen Brøns-Poulsen og Pia Grevelund
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