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Kære forældre
Velkommen tilbage og godt nytår til alle.
Kalenderen siger vinter – og det er koldt derude. Dagene er blevet en bitte smule længere, om end det ikke
kan mærkes så markant endnu. I skrivende stund er dagen dog tiltaget med 12 minutter. Lidt har også ret .
Flere årgange får nye skemaer, som tages i brug fra uge 4. Det gælder 4.- 9. klasserne. Vær opmærksomme
på de små og større ændringer, der kan være sket, når tasken skal pakkes.
Tyveri af computere
Vi har haft ubudne gæster på spil mellem jul og nytår. En meget stor del af vores computersamling er blevet
stjålet og kørt organiseret væk på en lastbil. Politiet er på sagen, og eleverne må desværre undvære at kunne
låne pc’ere indtil videre.
Byggesag og status på skolegården
I november blev syn og skønssagen om LAR –projektet i skolegården afklaret. Frederiksberg kommune har
fået medhold i sagen, så nu venter det økonomiske efterspil og hvad der videre skal ske.
Dette er endnu ikke afklaret, og vi har bedt om permanente løsninger og ikke midlertidige løsninger, så det kan
godt trække ud. Vi forsøger også at få fjernet klatrestativet og få det erstattet med noget andet.
Konklusionen på syn og skønssagen er:
Kort fortalt er det fejlprojekteret fra start, da man ikke har undersøgt jordbundsforholdene godt nok. Vandet
kan ikke sive væk. Faskiner er underdimensioneret i størrelse i forhold til de mængder af regnvand, der
kommer. Endvidere er faskinerne serieforbundet, så alt vand fra hele skolegården og tagene havner nede ved

den nye bygning. Svigter pumperne her, kommer der vand indendørs i multisalen. Det var lige ved at gå galt i
juleferien, da strømmen gik til pumperne. Men der kom kun vand i elevatorskakten. Der kan ikke rettes op på
det anlagte LAR projekt.
Så kan enhver tænke sit. Vi er holdt op med at blive overraskede.
Velkommen til 5 nyansatte

Signe Krogh-Jakobsen er ansat på 2. klassetrin og har været 10 år på Virum Skole

Camilla Hansen er ansat på 8. klassetrin og kommer fra Rungsted private Realskole

Anne-Sofie Dam er nyansat som musiklærer på 1. og 5. klassetrin

Søren Clausen er ansat som teknisk serviceleder

Jan Harry Olsen er ansat som teknisk servicemedarbejder

-

og så er Stine Lundsgaard vendt tilbage fra barsel og nu at finde på 4. klassetrin.

Velkommen til dem alle!
Nissekor
Inden vi gik på juleferie, nåede vores store nissekor at underholde flere gange. De sang ivrigt for os både til
SFO’ens julefest og til indskolingens julearrangement i Mariendal Kirke den 20. december. Billedet er fra
kirken.

Uddannelsesvejledning på Skolen på Duevej
Selvom det er dejligt at gå på Skolen på Duevej, skal alle elever på et eller andet tidspunkt videre. Derfor er
der er i udskolingen (7.- 9. kl.) fokus på ”Livet efter Duevej”. Det er her, jeg som uddannelsesvejleder kommer
ind i billedet. Jeg besøger alle 7.- 9. klasser et par gange i løbet af skoleåret til kollektiv
uddannelsesvejledning. Her er der fokus på viden om uddannelsessystemet, den enkeltes kompetencer og
styrker, informationssøgning, studievalgs-portofolien og selvfølgelig forberedelse og efterbehandling af
vejledningsaktiviteter som fx introkurser, uddannelsesmesse, uddannelsesdag, erhvervspraktik og meget,
meget mere. Der foregår i det hele taget en hel del aktiviteter i udskolingen, som retter sig mod senere valg af
uddannelse og job, og vejledningen skal gerne bidrage til, at eleverne samler viden og reflekterer over egne
evner og interesser.
I 8. klasse skal alle elever desuden have en udtalelse fra skole om, hvor klar de er til at komme videre i
uddannelsessystemet – en såkaldt uddannelsesparathedsvurdering. Ca. en femtedel af eleverne får besked
om, at der er nogle ting, der skal arbejdes lidt ekstra med i resten af 8. kl. og i 9.kl., hvis de skal være
toptunende til at gå i gang med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Hvis man som elev får
besked om, at man endnu ikke er helt uddannelsesparat, bliver man inviteret til samtale med Niels
Christophersen, klasselæreren, vejlederen og forældrene for at få udarbejdet en plan for, hvordan man kan
blive uddannelsesparat. Det kan fx være deltagelse i et særligt turboforløb i dansk og matematik, ekstra faglig
opmærksomhed fra lærernes side, samtaler med uddannelsesvejlederen, deltagelse i
gruppevejledningsforløb, aftaler om særligt fokus derhjemme, eller noget eleven selv kan justere på. De fleste
endnu ikke-uddannelsesparate elever når på den måde at blive parate og således blive gjort klar til at starte på
en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.
Som uddannelsesvejleder følger jeg også eleverne efter de har forladt Duevej. Snubler man som ung på et
tidspunkt i uddannelsessystemet og skal have hjælp til at vælge om eller komme i gang igen, står jeg til
rådighed sammen med resten af Ungecenter Frederiksberg.
Marianne Brusch, Uddannelsesvejleder

På besøg hos Vincent van Gogh
Valgholdet i billedkunst i 8. - 9. klasse mødes hver onsdag kl.13.45 - 16.00 på toppen af den røde bygning.
Efter 6 lektioners fag-faglig undervisning er det skønt at slappe lidt af med noget andet. Stilheden sænker sig i
lokalet, og der males, tegnes og trykkes i fuld koncentration.

I efteråret har vi beskæftiget os med Vincent van Gogh – verdens måske mest berømte kunstner. Hvorfor skar
han øret af? Det gjorde han heller ikke – vidst nok ”kun” øreflippen. Hvorfor begik han selvmord? Det gjorde

han måske – eller var han et offer for nogle vilde drenges leg med en pistol? Hvad fejlede han? Der er en del
skrøner omkring hans korte liv, og vi har stillet os selv en masse spørgsmål undervejs. Hvad vi ved er, at han
kun malede de sidste 10 år af sit liv og efterlod sig 900 malerier og 1100 tegninger. Han solgte kun 1 i sin
levetid. Det var ”Den røde vingård”.
De mest berømte malerier blev til i den sydfranske by Saint Rémy de Provence, hvor han opholdt sig på et
kloster i et års tid, hvor han blev plejet pga. sin sindssygdom. I det år malede han ca. 200 malerier, deriblandt
”Stjerneklar nat”.
”Jeg ved ikke noget med sikkerhed, men når jeg ser stjernerne, så får de mig til at drømme”, skrev han. De
karakteristiske penselstrøg og de dejlige gyldne og blå farver er van Goghs kendetegn.
Det blev til en lille måned, hvor vi prøvede at male ligesom van Gogh. Ikke nemt – men et stykke arbejde, der
krævede koncentration, vedholdenhed, tålmodighed og mange lag farve. Vi endte op med ca. 20 forskellige
fortolkninger af billedet (Parafraser). Så hvis du synes, det er en flot udstilling, er du ikke alene. Vi kunne
undervejs sige som van Gogh selv: ”Jeg gør altid det, jeg ikke kan endnu for at lære, hvordan jeg skal gøre
det”.
Billedkunstholdets næste udfordring bliver at lave collager. Ikke som van Gogh for han lavede ikke nogen. Den
opfindelse må Picasso og Braque tage æren for. Nu mangler vi bare at finde ud af, hvem Francisca Clausen
er. Så hold godt øje med væggen.
Birgitte Langevad, billedkunstlærer

Med venlig hilsen fra
Skolebestyrelsen og ledelsen
og husk, at også i 2019 gælder det:
Kontakt os hellere en gang for meget end en gang for lidt
Skolen på Duevej

