Brevduen februar 2018
Vi minder om, at I jævnligt kigger på www.Læringsmåling.dk
– måden hvorpå I kan følge med i, hvad jeres barn laver i skolen.

Fest og farver
Én af vores fine traditioner på Skolen på Duevej er, at alle klasser kommer til skolebal hvert år.
I sidste uge stod den på DJ, dans, slikposer og pølsehorn til de mindste, sandwich til de mellemste
og lasagne til de største. Det var første gang det blev holdt i vores nye multisal – og det fungerede
perfekt. Der var stort og begejstret fremmøde og dagen efter lidt trætte børn i morgentimerne.
Nøjagtigt som dagen efter en god fest skal være. Tak til alle – også medarbejderne for solid
opbakning. Som en elev fra en af de mindre klasser udtrykte det: ” sjovt at få lov til at danse og
klæde sig fint på i skolen”. DJ’en var i år vores egen 9. klasses elev Gustav fra 9.y,
der sørgede for, at der var godt gang i dansegulvet under alle festerne. Stor tak til ham.

- en lille pause til dansefødderne

Nyansatte
Vi siger pr. 1. marts velkommen til to nye kolleger.
Det drejer sig om Stine Rasborg Wied til modtagegruppe og DSA (dansk som andet-sprog), samt
Turid Fodgaard Hansen til klasselærerfunktion i 1.A og til engelsk og musik i alle 1. klasserne.
Vi glæder os til at byde dem indenfor i vores skolehverdag.
Modtagegruppe
Skolebørn i familier, der flytter til kommunen af arbejdsmæssige årsager, familiesammenføringer
eller andet bydes velkomne på de lokale skoler. Vi modtager pr. 1. marts vores første elever til
denne modtagegruppe-klasse. Vi kender først få uger inden, hvilke nationaliteter og vilkår vores
nye elever kommer fra. Eleverne skal modtage ”basis-dansk-undervisning” i 45 % af deres skema
og være i deres stamklasse de øvrige 55% af deres skoletid. De klasser, der får nye kammerater
bliver orienteret. I skrivende stund ved vi, at der kommer 3 pakistanske søskende til hhv. 1. , 5. og
6. klasse. De taler alle engelsk.
Byggeriet
Der er desværre fortsat forsinkelser på at få byggeriet færdigt. Det ser ikke særligt godt ud og vi får
modsatrettede beskeder fra de ansvarlige.
Der sker dog hele tiden en smule. Vi ridser lige de kommende planer for den grønne bygning og
skolegården op:
Alle vinduer i stueetagen bliver skiftet i uge 7 – de var ridsede allerede, da vi modtog dem.
Loftsplader skal skiftes – det sker ligeledes i uge 7.
Ventilationen forventes klar i uge 8
Man er stadigvæk ikke klar over, hvorfor vandet ikke forsvinder i skolegården. Derfor har
Frederiksberg Kommune selv fået foretaget nye boreprøver. Vi afventer, hvad der kommer til at
ske. I værste tilfælde kan det først falde på plads i sommerferien.
Bestyrelsen følger både byggesagen og skolegård projektet tæt, og presser lige nu på for, at der
kommer asfalt på den sidste del af gården.

3. klasserne arbejder med oldtiden…
Det syder og bobler af kreativitet netop i disse uger. Der øves personkarakteristik, brainstorm,
digtning – både individuelt og i grupper, rollespil med selvfremstillede pindedukker, bygning af
landskaber, som illustrerer levevis og boformer… alt sammen på alle 3. klasser på samme tid.

Influenza-tid
Mange børn – og voksne – er for tiden hårdt ramt af influenza med feber og ondt i hoved og hals.
Mange børn bliver derfor sendt til kontoret, når de føler sig dårlige og vi hjælper på vej, så godt vi
kan og vurderer i hvert enkelt sygdomstilfælde, om der kan vindes lidt skoletid med en tår vand
eller en lille snak. I de tilfælde, hvor det ikke er nok, ringer vi til jer og beder jer hente jeres barn.
Det er af stor betydning, at I kommer så hurtigt som muligt derefter. Tak.

Praktikantbesøg fra Frankrig
Den 22. og 23. februar havde vi besøg af 2 grupper af franske lærerstuderende. I alt 11 unge
besøgte os og var fluer på væggen i nogle klasser.
Under de efterfølgende konferencer gav de udtryk for, at det var en øjenåbner for dem at se, hvor
tillidsfuldt alle voksne mødte børnene. De var meget overvældede over at få et øjebliks-kig ind til
vores hverdag af dygtige lærere og elever og se vores skønne bygninger og nye skolegård.
Det var en øjenåbner for dem at se en dansk folkeskole i aktion. Især hæftede de sig ved
elevernes autonomi og evne til at hjælpe hinanden. Det er meget anderledes end i Frankrig.
Indretningen af klasserum talte de også meget om. Måden vi arbejder med inkluderende
fællesskaber og inddrager forældrene i arbejdet var ligeledes virkelig interessant og anderledes for
dem.

Skrivedysten 2017
Tillykke til Kristian fra 8. klasse, der har vundet 2. pladsen i Skrivedysten 2017

Dommerne Sarah Engell og Kim Langer
siger følgende om årets deltagere:
Det var en stærk shortliste med et
imponerende højt niveau. Der var en stor
spændvidde i både genrer og tematikker,
hvilket gjorde det spændende at læse. Flere
af novellerne tog fat på store og vigtige
emner såsom død, sorg, slaveri og
spiseforstyrrelse,
hvilket
vidner
om
ambitiøse skribenter med noget på hjerte.
Selvom der var tæt løb, var vi ikke i tvivl om,
hvilke fire noveller, der skulle løbe med
sejren. Det er en stor glæde at kunne
præmiere de unge forfattere og give dem et
velfortjent skulderklap, som måske giver
mod
på
at
skrive
noget
mere.
Stort tillykke til de fire vindere!

Overgang fra sfo til klub
Den 1. maj er det tid for vores 3. klasser at begynde klub-livet på Jokeren. I den forbindelse er der
vigtige datoer til jer:
Uge 9 åbent hus i Jokeren mandag-torsdag ml. klokken 15-17. Hold øje med et opslag på
opslagstavlen på Forældreintra fra mandag i uge 8.
I ugerne derefter vil der på 3. klassernes SFO-aften blive besøg med fællesspisning på deres nye
klub.
Infomøde på Jokeren tirsdag den 24. april for alle nye klubforældre med indmeldte børn – samme
aften som afslutningsfesten for 3. klasserne på SFO’en.

Gang i den på Jokeren ;-)
Og apropos klub, er der lige nu masser af bevægelse på Jokeren i øjeblikket. De har lige været i
Sverige, med over 50 personer på en dejlig skitur fra fredag eftermiddag til og søndag aften. Alle
nød det og de tager helt sikkert af sted igen næste år.
Derudover har de gang i et basketball forløb med professionelle basketballspillere som trænere.
Det foregår i et samarbejde med Dansk Basketball Forbund og Skolen på Duevej.
Sidst men ikke mindst, deltager Jokeren også i en håndboldturnering mod de andre klubber i
Frederiksberg kommune.
Så masser af bevægelse på Jokeren i denne nu så kolde vintertid.
Gode hilsener og ønsket om en god vinterferie – hvor SFO og klub holder åbent,
Skolebestyrelsen og ledelsen
på Skolen på Duevej

