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Kære forældre
Velkommen til dette skoleårs første udgave af Brevduen, der er skolebestyrelsens og ledelsens
nyhedsbrev. Brevet indeholder nyt fra skolens hverdag og udkommer ca.10 gange årligt.
Til nye læsere blandt børnehaveklassernes forældre beder vi om særlig opmærksomhed på disse
breve – og tillader os derfor at lægge en papirudgave af dette ene brev til hvert af jeres børn.
Fremadrettet lægges brevene på hjemmesiden ved udgivelse.
Vi ønsker jer god læsning.
Skolestart–klar-parat
Glade børnestemmer og livlige trin på trapper og gange. Sådan skal det lyde på en skole.
Men byggerod og store maskiner i skolegården, der larmer og brummer – sådan skulle det ikke
have været.
Derfor TAK for stor tålmodighed og fleksibilitet til alle, både elever, forældre og ansatte på skolen;
og tak til Frederiksberg Kommune for støtte i denne forsinkede byggeproces.
Vi glæder os meget til, at alt står helt færdigt.

Børnehaveklasserne fik traditionen tro deres helt egen velkomst i gymnastiksalen med flot
syngende underholdning fra alle 2. klasserne – og som en ekstra overraskelse – en særlig sang til
skoleleder Niels, da han havde fødselsdag på netop den samme dag.
Denne dag bydes vores nye elever sammen med deres forældre inden for med sang – ligesom
vores 9. klasser synges ud af skolen, når de afslutter. Således slutter vi en ”Skolen på Duevej
cirkel”; vi er stolte af at have vores traditioner og pejlemærker igennem året.
Trafik til og fra skole
Af hensyn til alle er det vigtigt at overholde trafikreglerne omkring skolen. I særdeleshed er der
mange nye små, der skal lære at gå til og fra skolen. I dette skoleår tæller vi 848 elever, så der er
mange børn på vejene om morgenen. Vi beder jer derfor overholde nedenstående regler:






Hjælp jeres barn ved at lære dem at respektere skolepatruljens anvisninger.
Kom i god tid og vis hensyn!
Hvis I kommer i bil, beder vi jer parkere et stykke væk og gå til skolen med jeres barn.
Stil din cykel uden for skolen ved morgenaflevering, og lad være med at parkere eller
trække den igennem skolegården.
Respekter, at der ikke må cykles eller køres på løbehjul igennem skolegården.

Tak!
Forældremøder
I disse uger afholdes skoleårets indledende forældremøder. Hvert møde indledes med et kort samlet
årgangsmøde, hvor ledelsen fortæller om årets fælles fokusområder. I år fortælles om skolens tretrins-indsats ift. ”Retningslinjer i forhold til digital adfærd/dannelse på Skolen på Duevej”.
Det fremhæves
for eleverne, at de:
”forpligter” sig til at gå til en voksen, hvis han/hun har været udsat for mobning på nettet.
skal gå til en voksen med deres viden, hvis de kender til tilfælde, hvor der udøves digital mobning.
for forældrene, at de:
forpligter sig til at hjælpe, guide og opdrage deres børn til hensigtsmæssig adfærd på de sociale
medier.
følger op på problemer som eget barn er involveret i. Både som forurettet og krænker.
kontakter ledelsen i tilfælde af viden om mobning på nettet.
for skolen, at den:
underviser i net-etik, lovgivning, kommunikation og brug af sociale medier på alle årgange.
gør forældre og elever opmærksom på et generelt negativt fænomen på de sociale medier, hvis
man hører/har viden om et sådant.
inddrager de implicerede elevers forældre ved digital mobning i skoletiden. Hvis digital mobning
uden for skolen påvirker det sociale miljø i klassen, behandler skolen det som enhver anden
”mobbesag”.
Der vises eksempler fra vores læringsplatform www.Læringsmåling.dk på, hvordan og hvad man
kan se og bruge vores platform til. Vi anbefaler, at man som forælder holder sig ajour og i samtalen
med sit barn anvender, det man kan se om emner/aktiviteter og mål for undervisningen i de
enkelte fag. Derved styrker I jeres barns ordforråd. I har som forældre en meget væsentlig rolle i at
vise interesse for det, jeres barn arbejder med i skolen – men i en meget anderledes form end den
gammeldags ”hvad har du lavet i skolen?”- forstand. I kan ved hjælp af læringsmåling.dk blive
informeret om temaer, som jeres barn møder i fagene.

Som det sidste fra ledelsen fortælles om byggeprojektet, der fra uge til uge kommer tættere på at
være afsluttet, om end vældigt forsinket og med en del hverdags-gener for alle, der har sin gang
på skolen.
I hver klasse vælges der en kontaktforælder, der indgår i den samlede gruppe af kontaktforældre.
Kontaktforældrene samles som gruppe 1-2 gange om året, hvor de i samarbejde med
skolebestyrelsen og ledelsen arbejder med nogle områder, der har særligt fokus.
Elevrådet
Vi har som forsøg i år valgt at opdele vores elevråd i 3 afdelinger. Det lille Råd, Det mellemste Råd
og Det store Råd. Opdelingen følger vores inddeling i indskoling, mellemtrin og udskoling. Hvert
råd har en tilknyttet lærer, der refererer til ledelsen. Fra Det store Råd sidder to medlemmer af
forretningsudvalget med på skolebestyrelsens møder, hvor de har et fast punkt. Der samles også
indstillinger og synspunkter ind fra de to andre råd, som bestyrelsesrepræsentanterne tager med
på møderne.
Hvert af de 3 råd har fået dels deres egen opgave – dels en fælles, foruden de temaer, som måtte
komme op fra elevside. Opgaverne er hhv. fastelavn, skolens fødselsdag og skolebal. Fælles
sættes i år fokus på vores indsats ift. Nej til mobning! Vær en god kammerat – også på nettet,
hvor der vil komme en elevbåret kampagne i stil med sidste års miljøkampagne, hvor vi havde
fokus på affaldssortering i alle klasser.
Emneuge i uge 39
I år sætter vi i vores emneuge fokus på naturfag og har derfor lagt ugen sammenfaldende med den
landsdækkende ”naturfagsuge” i uge 39 for at have muligheden for at benytte de mange tilbud
rundt omkring i byen. Særlig plan kommer til jer fra jeres børns lærere – men vi kan allerede
afsløre, at der torsdag den 28. september holdes åbent-hus-eftermiddag mellem klokken 15 og 17,
hvor I kan opleve en flig af det, der arbejdes med og samme dag tage en rundtur i den nye
bygning.
Byhaven
For enden af Fuglebakkevej ligger vores skønne nye byhave, hvor vi har højbede, bier, vandløb,
væksthus, bålpladser og sågar en undervisningspavillon. Det er en fantastisk mulighed for os med
et nyt ude-faglokale. Mange elever har allerede besøgt stedet med deres lærere – og mon ikke der
også er nogle, der finder vej i uge 39?
Til oplysning kan det lige indskydes, at skolens dygtige lærere og pædagoger ikke lader sig
begrænse af faggrænser. Der summes både om engelsk-, billedkunst - , UUV- og
danskundervisning i byhaven.

Mange venlige hilsener fra
Skolebestyrelsen og ledelsen

