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Kære forældre
Kalenderen siger efterår, og der kan fyldes kastanjer i lommerne. Om kort tid er det efterårsferie. Der er
masser af inspiration til blandt andet kulturnatten fredag den 12. oktober på
https://www.kulturnatten.dk/da/Kulturnatten og efterårsferien generelt på https://www.aok.dk/efteraarsferie.
Featureugen i denne uge sætter fokus på nordisk sprog og kultur. Klasserne arbejder sammen 2 årgange af
gangen, og lærere og pædagoger har samarbejdet om tilrettelæggelsen.
I morgen fredag den 5. oktober er der åbent hus for forældrene mellem klokken 08:00 og 09:30. Velkommen
indenfor. Senere på dagen kommer eleverne rundt og besøger nogle af de andre klassetrin og ser, hvad de
har knoklet med i ugens løb.

Skolebestyrelsen er trukket i arbejdstøjet og har afholdt årets 2 første møder. De er i gang med at udarbejde
årshjulet for arbejdet og fastsætte de temaer, der skal drøftes og arbejdes med i 18/19.
De præsenterer sig nedenfor og kan kontaktes via SkoleIntra.

Jeg hedder Kenn Skau Fischer og er skolebestyrelsesformand. Jeg er far til Otto i
3.B. Jeg har været medlem af skolebestyrelsen siden 2014 og arbejder til daglig i en interesseorganisation for
danske erhvervsfiskere. Jeg er særligt optaget af, at de fysiske rammer for skoledagen er i orden; at børnene
har en sikker skolevej og ikke mindst - at børnene har en glad og samtidig udfordrende skoledag.

Jeg hedder Uri Harlam og er næstformand i skolebestyrelsen. Jeg er far til William i 3.C
og Sofia i 1.C Jeg har meldt mig i bestyrelsen, fordi jeg synes arbejdet med vores børn er vigtigt, og jeg vil
gerne være med til at sikre, at skolens ledelse, lærere og pædagoger får de bedst mulige arbejdsforhold.

Jeg hedder Anne Sinding Poulsen og er mor til Alba Augusta i 6.D. Jeg har været
medlem af skolebestyrelsen siden 2014. Jeg arbejder til daglig med pædagogisk ledelse i Frederiksberg
Kommune.

Jeg hedder Emmy Koefoed og er mor til Diana i 1.A, men også papmor til Markus, som
lige er startet i gymnasiet. Gennem Markus har jeg de sidste 10 år fulgt med i hverdagen på Skolen på Duevej.
Jeg er ny i bestyrelsen på skolen men har de sidste fem år været en del af bestyrelsen i børnenes institution.
Jeg er meget optaget af børns brug af digitale medier og brug af IT i skolen generelt, og jeg vil gerne være med
til at sætte fokus på dette i skolebestyrelsen de kommende år.

Jeg hedder Helle Wils og er mor til Arendse, som går i 2. klasse. Jeg er uddannet
socialrådgiver men har ikke arbejdet de seneste år. Jeg er meget glad for kvarteret og vores fine, lokale skole.
I bestyrelsen vil jeg især have fokus på trivsel og forældresamarbejde.

Jeg hedder Patricia Bovién og er mor til Mathilde i 0.B og Johannes i 4.E. Jeg har
arbejdet som lærer i 13 år og er nu ansat på Lindevangskolen på Frederiksberg. Jeg underviser hovedsageligt
i matematik og specialundervisning. Jeg har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde, idet jeg har siddet i
bestyrelsen i mine børns børneinstitution.

Jeg hedder Mette Gerding og har en datter i 0.B. Jeg arbejder til daglig med unge
mennesker fra videregående uddannelser.

Elevrådet afholder møder for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling med gode drøftelser. Det store elevråd
tager punkter med på det månedlige skolebestyrelsesmøde og præsenterer deres inputs med seriøsitet og
engagement. I år har elevrådet fået et fast mødelokale til at afholde møderne i, hvilket understøtter
seriøsiteten i deres arbejde. Vores elevråd er desuden repræsenteret i Frederiksbergs Fælleselevråd, hvor
tværkommunale indsatser til blandt andet fremme af elevdemokrati er på dagsordenen.

Formand Magnus Lærke

Næstformand Mikkeline Abildgaard

Lejrskolerne for 5., 7. og 9. klasserne har haft nogle fantastiske dage på hhv. Nordstrand og i Sønderjylland
på dejlige og udbytterige ture. Velkommen hjem til alle tre årgange. Vi anser lejrskolerne for en vigtig del af
skoleforløbet og forventer derfor, at alle elever deltager på turene.

Byggesag og status på skolegården
Kunstgræsset er lagt på – men der skal nu monteres lys på banen. Udgravningen vil pågå i uge 40 og 41.
Selve monteringen af lysmaster og lys foregår i uge 42.
Ligeledes skal der sættes støjhegn op, hvilket betyder, at hækken langs banen på cykelparkeringssiden vil
blive fjernet, og en støjvæg opsættes.
Alle fejl og mangler i grøn bygning skulle være udbedret pr. 1. oktober. Det er så ikke lige sket.
Ventilationsanlægget er endnu ikke indreguleret, og i efterårsferien skiftes mange af loftspladerne. De sidste
vinduer skiftes i uge 46. Vi håber at være færdige til den tid. Mht. skolegården afventer der en syns- og
skønssag, før den kan gøres endelig færdig. Vi er orienteret om, at det forventeligt vil ske slut oktober eller
begyndelsen af november.
Skolen arbejder på at få klatrestativet fjernet og få noget andet i stedet. Men her spiller økonomi en afgørende
rolle.
Lærerstuderende
Skolen på Duevej har i øjeblikket flere hold lærerstuderende med i undervisningen. De er alle tilknyttet vores
uddannede praktikvejledere. Vi byder dem velkommen! Som skole ser vi en vigtig opgave i at være netop
praktikskole og gør vores til, at studerende får inspiration og erfaring med herfra i deres videre studieforløb.
Vi følger budgetforhandlingerne tæt og melder ud, hvilken betydning det vedtagne budget får for skolen.
Ny afdelingsleder
Marianne Wolter har været lærer i mange år på Øster Farimagsgades Skole og kommer fra en stilling som
redaktør på Clio Online. Marianne tiltræder 1. november og vil have 6. - 9. klasse, eksamensafvikling og
vikardækning som sine primære ansvarsområder . Vi glæder os meget til samarbejdet og byder glad
velkommen.
Biler omkring skolen
Til jer forældre som sætter jeres børn af om morgenen i bil.
I bedes for det første overholde gældende færdselsregler. Der er stop- og standsningsforbud fra 7.45 -15.00
på Fuglebakkevej og også foran skolen på Duevej.
Dernæst skal I tænke på, at der er andre børn end jeres egne, som skal i skole, og når de ansatte påpeger
jeres overtrædelser, ønsker vi ikke at blive modtaget med sure svar eller rysten på hovedet, fordi I selv har
travlt.
Vi passer blot vores arbejde med at beskytte børnene.
Venlig hilsen med ønsket om dejlig efterårsferie
Skolebestyrelsen og ledelsen
Skolen på Duevej

