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Bavnehøj Skole d. 5. december 2018

Kære forældre
Så er genbrugsjuletræet kommet frem, og selvom der klippes og klistres i denne tid, så arbejdes der selvfølgelig
også i fagene og med faglige fremlæggelser. 8. klasse har netop afsluttet et stort intermedialt litteraturforløb. I
kan se elevernes flotte kreative kompasmodeller udstillet foran kontoret.
Indskolingen og Børneborgen holder fælles julearrangement kommende onsdag d. 12. december fra kl. 16 – 18
Vi har slået Børneborgens og skolens julearrangement sammen i år, så det er alle voksne omkring indskolingen,
der deltager i herlighederne. Vi glæder os til at se rigtig mange til en hyggelig eftermiddag og aften.
Sidste skoledag inden juleferien er fredag d. 21. december. Vi møder igen efter ferien d. 3. januar.
Trafiksituationen på Natalie Zahlesvej
Sikre Skoleveje har nu fået sat to skilte op i hver ende af Natalie Zahlesvej samt etableret 3 pladser på
Tranehavevej, hvor man har 15 min. til at aflevere sit barn i skole.
Vi håber, at de nye skilte kan få bilisternes øjne op for indkørselsforbuddet mellem 7:30 og 8:30 😉
Vi arbejder stadig på at få skabt en mere sikker skolevej til Bavnehøj Skole og foran indkørslen fra Tranehavevej til
Natalie Zahlesvej. Det er en usikker vej for vores elever, der kører ad Tranehavevej fra Sydhavnens st. om
morgenen. Tranehavevej er svær at overskue for vores cyklister, da biler, busser og lastbiler ofte spærrer for
udsynet. Derudover opstår der farlige situationer ved indkørslen fra Tranehavevej til Natalie Zahlesvej, da mange
vender deres biler lige foran indkørslen, når de skal sætte deres børn af.
Vær derfor venlig at vende jeres biler længere oppe ad Tranehavevej, så vi undgår farlige situationer.
Fællesskab og mangfoldighed
Skolen har fokus på fællesskab og mangfoldighed. Skolebestyrelsen har afholdt workshop med personalet i den
forbindelse, da både skole og forældre synes, at disse værdier er vigtige i dannelsen af vores elever til
demokratiske og virkelystne medborgere. På vores skole definerer vi mangfoldighed bredt. Vi er så heldige at
have elever fra mange forskellige sociale lag, flere kulturer samt forskellige familieformer samlet på vores skole.
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Denne diversitet ser vi som en stor styrke, og vi skal være endnu dygtigere til at fortælle om, hvad vi gør for at
danne vores elever til at blive gode til at samarbejde, gode til at forstå forskellige livsformer og kulturer samt til at
begå sig socialt og fagligt i et fællesskab.
Arbejdet med fællesskab og mangfoldighed er pædagogisk fokusområde for skolen.
Blot som eksempler på noget af det, vi allerede arbejder med, så har vi i dette skoleår bl.a. haft naturfagsugen,
hvor udskolingen har lavet workshops for mellemtrinnet
I disse dage underviser vores mellemtrinselever vores yngste klasser i det, de har lært i forbindelse med
partnerskabsforløbet i Zoologisk Have. Det faglige omdrejningspunkt har primært drejet sig om dyreadfærd.
Mellemtrinseleverne har forberedt sig på en spændende og alsidig undervisning. Eleverne er inddelt i mindre
grupper, så der er tid til at tale om alt det spændende. Undervisningen foregår i Zoologisk Have.
Byggesagen
Selvom skolen har fået en ekstra bevilling på ca. 40 millioner, så rækker disse midler ikke til en reel
helhedsrenovering af skolen. Bl.a får vi ikke etableret et Håndværk- og Designlokale. Vi får heller ikke skiftet
vinduer i idrætssalene, renoveret salene samt etableret ventilation. De meget nedslidte bruserum bliver kun
repareret, men ikke totalrenoveret. Der er flere andre områder, som der ikke bliver penge til i byggesagen.
Skolebestyrelsen har på baggrund af den manglende helhedsrenovering skrevet til Børne- og Ungdomsudvalget,
Økonomiudvalget, Lokaludvalget og Brug Folkeskolen. Vi håber på, at de ansvarlige politikere vil finde ekstra
midler til Bavnehøj, så de kan leve op til deres eget funktionsprogram i forhold til helhedsrenovering af skolerne i
København. Vi må se, hvad henvendelserne fører til.
Boserup
Skov- og Naturstyrelsen vil ikke længere forlænge vores lejekontrakt for Boserup. Vi har holdt møde med dem og
Naturcentret i Roskilde i november i håb om, at vi kunne lave et samarbejde med Roskilde Kommune, da de skal
overtage grunden. Det er Naturcentret ikke interesseret i, så vi står uden lejrskole fra 1. april (og dette er ikke en
aprilsnar) Vi vil naturligvis prøve at finde alternative løsninger for lejrskoleophold kommende skoleår.
Trist er det at skulle sige farvel til Boserup efter 71 år, hvor vores børn på skolen har haft mulighed for at
undersøge skov og strand sammen med deres kammerater i de gamle røde træbygninger. Det bliver også et farvel
og et TAK for mange års frivilligt arbejde til lærerne på Bavnehøj Skole. Det er dem, der i sin tid byggede Boserup,
og dem, der i alle årene har brugt deres fritid på at passe bygningerne. De seneste år, har der til denne opgave
været god opbakning fra skolens forældre.
Jeg siger tak til personalet for dette fantastiske arbejde gennem tiden og til forældrene de senere år.
Der er, som I kan læse nok at arbejde med og for på Bavnehøj Skole. Vi er heldigvis gode til at kæmpe 😉
Med ønsket om et dejlig juleferie
Karen, Gülay og Pia
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