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Bavnehøj Skole d. 22. juni 2018

Kære forældre
Sommerferien nærmer sig, og vi kan se tilbage på endnu et dejligt skoleår og frem til et nyt.
Fredag d. 29. juni er sidste skoledag. Børnene får sommerferie kl. 14, efter vi har sunget den
traditionelle sommerferiesang.
Alle klasser fra 1. til og med udskolingen møder mandag d. 13. august til en kort skoledag fra 9 -11
De nye børnehaveklasser starter tirsdag d. 14. august. Også her er skoledagen fra 9 -11.
Fra onsdag d. 4. juli holder skolens kontor lukket. Vi er tilbage på ”pinden” igen d. 6. august
Vi udvider med tre nye klasser det kommende skoleår. Vi bliver en ekstra 1. klasse, så nu er vi tre-sporet
på én årgang. På øvrige årgange er vi nu næsten to-sporet.
Det kommende skoleår får vi to nye modtagehold (M-hold) i udskolingen. Hvert M-hold kan rumme max
14 elever. Modtageholdene er for elever, der kommer direkte fra andre lande. Modtageeleverne skal i
en periode på op til to år lære dansk på et modtagehold, til de er klar til at blive udsluset til enten en
almenklasse eller et andet undervisningstilbud. De modtageelever, der har gode kompetencer i udvalgte
fag, vil kunne følge almenklasserne i deres styrkefag . I de lektioner og perioder, hvor det sker, vil der
følge en lærer med fra modtageholdet, som kan støtte eleverne i basisdansk, men jo også være en
ekstra ressource for øvrige elever. Det giver os stor fleksibilitet i forhold til ekstra støtte og en
forhåbning om, at vores modtageelever hurtigere kan komme videre i det almene uddannelsessystem,
samt en ekstra mulighed for differentiering.
Skolebestyrelsen og vi på skolen har fokus på, at denne mangfoldighed skal udnyttes endnu mere, så vi
alle får en større indsigt i forskellige måder at leve livet på. Derved får eleverne kompetencer til at indgå
i mange sociale fællesskaber, der vil gavne dem, når de skal videre i deres liv og arbejdsliv fremover.
Vi har bl.a. i dette skoleår haft et samarbejde mellem vores nuværende modtagehold og vores 5. klasser.
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7. klasse og M-holdene har lige afsluttet et stort fælles teaterprojekt på Edisonteatret, hvor de opførte
Romeo og Julie. Fælles projekter skaber nye gode venskaber på tværs af vores klasser og en indsigt og
forståelse for forskellighed.
Nye kolleger og farvel til Sirkku Lange
Vi har fået ansat seks nye lærere, en ny pædagog samt fastansat vores inklusionspædagog Mette.
De nye medarbejdere er: Monica Edelmann, som skal være koordinator for M3, Katjanna Dixø, som skal
varetage dansk- og DSA-basisundervisningen i M3, Nicolai Christensen, som skal have idræt, matematik
og natur/teknologi i indskolingen.
Derudover har vi ansat Camilla Goldschmidt som primært dansk-, klasse- og musiklærer i kommende 1.
klasse. Amalie Westberg som dansk-, klasse- og musiklærer i kommende 4. klasse samt Ditte Dahl
primært som matematik-, billedkunst- og musiklærer på mellemtrinnet. Mette Tougaard Madsen er
fastansat som inklusionspædagog.
På Børneborgen er Jasmina Wenzel ansat som ny pædagog.
Vi er utroligt heldige igen at få dygtige og engererede medarbejdere ansat, så velkommen til dem.
Sirkku Lange stopper efter mange år på Bavnehøj for at nyde sit otium. Tak til Sirkku for en stor indsats
for vores dejlige børn og familier.
Ny skolebestyrelse
Som I alle ved, afholdt vi opstillingsmøde d. 4. juni. Det resulterede i et fredsvalg. Helene, Mikkeline, Fie
og Jesper fortsætter deres gode arbejde i skolebestyrelsen og Jesper Sørensen, Kirstine Tramm og
Christoffer Albertsen er nye fuldgyldige medlemmer. Natasja Engholm er valgt som suppleant.
Den nye skolebestyrelse tiltræder 1. august.
Vi skal sige farvel og stort TAK til Anne-Dorthe, Marianne og Henning.
Særlig TAK til Marianne, som gennem 8 år har lavet et helt fabelagtigt arbejde for Bavnehøj Skole og
skolebestyrelsen.
Helhedsrenoveringen
Det sidste halve år har byggeprocessen været sat på standby. Det skyldes en fejlprojektering fra start.
Den overordnede styregruppe har ansøgt økonomiforvaltningen om 40 millioner kr. ekstra til Bavnehøj
Skole. Vi får mere viden om, hvorvidt ansøgningen bliver imødekommet i starten af det nye skoleår.
Skolebestyrelsen er involveret i sagen.
Den åbne skole
Bavnehøj Skole har mange forskellige samarbejdspartnere for at gøre undervisnigen
endnu mere spændende og sammenhængende. Målet for dette samarbejde er at styrke elevernes
læring, ved at inddrage andre faglige eksperticer i et andet læringsrum end skolens. Samarbejdet med
eksterne samarbejdspartnere fremmer ligeledes elevernes omverdensforståelse.
Nedenfor er et udpluk af de mere langvarige samarbejdsprojekter, vi har haft i det forgangne skoleår.
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5. klasserne har i år haft et 3 måneder langt undervisningsforløb med Glyptotektet. Eleverne har taget
museet til sig. På ferniseringsdagen fik de til opgave at vise deres forældre deres favoritsted i museets
samling.
Hele udskolingen har haft et partnerskab og tværfagligt forløb i dansk, naturfag og matematik i
samarbejde med Zoologisk Have.
Samarbejdet med Glyptoteket og Zoologisk Have fortsætter kommende skoleår.
I indskolingen har 2. klasserne deltaget i et ministerielt co-teachingprojekt sammen med flere skoler i
kommunen. Projektet har handlet om, hvordan vi kan optimere samarbejdet og ressourceudnyttelsen,
når vi er flere voksne i klassen. Målet er at skabe bedre inkluderende læringsmiljøer for alle elever både
trivselsmæssigt og fagligt. Projektet har været en stor succes på vores skole. Vi har i forvejen stor fokus
på samarbejdet, herunder samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Derfor bliver coteachingmetoden implementeret på Bavnehøj særligt i kommende 1. klasser, da vi har erfaring for, at
overgangen mellem børnehaveklasse og 1. klasse kræver særlig opmærksomhed.
Vi kunne nævne mange flere tiltag og forløb med eksterne samarbejdspartnere. Kommende år vil alle
klasser på mellemtrinnet arbejde med musikkomposition i samarbejde med professionelle musikere.
Som resultat af dette arbejde, vil vi afholde en storstilet støttekoncert til fordel for børn i verden, der
ikke har de samme muligheder som i vores del af verden. Projektet er et samarbejde med ”Music in
Favor” – Vi glæder os også til denne spændende oplevelse.
Læring i bevægelse
Børneborgens personale er blevet uddannet i Børn og Bevægelse (BOB) for at understøtte vores fælles
profilarbejde. Vi starter med motorisk screening af vores maj-børn og ved hjælp af BOB-metoden, får vi
også flere redskaber til forskellige tilgange i hverdagens læring og bevægelse.
Elevrådet er ved at udarbejde et inspirationskatalog med deres bedste øvelser i forbindelse med Læring
i bevægelse. Vi glæder os til at få endnu mere inspiraton, og samtidig er det vores mål, at også eleverne
bliver mere involveret i opgaven med bevægelse i undervisningen.
Løbebåndene hver tirsdag og torsdag morgen er en succes og giver eleverne en dejlig frisk start på
dagen.
Afgangsprøverne er netop afsluttet
Vores 9. klasse har netop afsluttet deres sidste prøvefag. Det er gået rigtigt godt for klassen i dansk,
matematik, naturfagsprøverne og bedre end sidste år i matematik. Samlet set er gennemsnittet steget,
og det glæder os, at vi bliver ved med at løfte det faglige niveau, så vi kan sende vores elever godt videre
i livet.
Vi siger TAK til vores dygtige medarbejdere for deres utrættelige engagement i hverdagen og til Jer for
et godt samarbejde.
Vi ønsker Jer alle en rigtig dejlig sommerferie og ser frem til samarbejdet med Jer og jeres børn næste
skoleår.

Bedste sommerhilsner
Gülay, Karen og Pia
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