
 

 
 

 

 

 
 

 

  Forældre 

                                                                 28. juni 2019 

 

Kære alle forældre  
 
Tiden er nu kommet hvor skoleåret 2018/19 slutter. Skoleåret har været et godt skoleår, som har været 
præget af dage med glade elever og medarbejdere. Alle har igennem året gjort deres bedste, så alle kan 
have en god skoledag. Når der engang imellem har været et ”lille bump på vejen” er det i fællesskab blevet 
løst på bedste vis.  
 
Hvornår åbner skolen igen 
Første skoledag efter sommerferien er mandag den 12. august for eleverne i 1-9. klasse kl. 8.10-12.00, 
hvorefter SFOèrne og klubberne har åbent.  
 
Særligt for elever og forældre i 0. klasse, I møder kl. 9.50 ved Arenaen udenfor SFO’erne ved Gamle 
Landevej 25. 
 
Dagens program: 
 
Kl. 10.00 2. klasserne synger de nye 0. klasser ind. 

Børnene går efter sang ud i egne klasser sammen med deres lærere og pædagoger. 
Kl. 10.15 Velkomst ved skoleleder Birgitte Pilgård. 
Kl. 10.20 Introduktion til skolebestyrelsen ved Jonas Karmann 
Kl. 10.30 Besøg af sundhedsplejerskerne 
Kl. 10.40 Besøg af tandlægerne 
Kl. 10.50 Oplæg ved afdelingsleder Rene Bojsen 
Kl. 11.00 Tak for i dag 
 
Skoledagen slutter kl. 11.00 og SFO’en åbner, hvorefter den understøttende er lagt over på SFOèn ind- 
til kl. 13.25. SFO`erne har også åbent indtil kl. 10.00 for børnene i 0. klasse.   
 
Herstedøster Skoles fødselsdag 
En hel særlig begivenhed i år, var da vi fejrede skolens 10 års fødselsdag hvor skolen havde besøg af forskel-
lige rovfugle og ”Hjem is bilen”. Det var en forrygende dag, hvor mange kom tæt på rovfuglene og hvor alle 
fik en is.  
 

 
 
Faglig fokus 
Året har været præget af en særlig faglig fokus på dansk, matematik, håndværk/design og teknologiforstå-
else.  
Vi har alle igennem de sidste år haft en særlig fokus på elevernes læringsprogression. Der holdes derfor 2 
klassekonferencer årligt, hvor vi sammen gennemgår tegn på elevernes læringsprogression, og sammen er 
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nysgerrige på, om der er udviklingsmuligheder som vi skal kigge på. Dette for at eleverne skal blive så dyg-
tige de kan. Året er også hvor Herstedøster Skole har været med til at præge hvordan teknologiforståelse i 
fremtiden skal tænkes ind i folkeskolen. Dette i et samarbejde med undervisningsministeriet. Håndværk og 
design lokalerne er opgraderet og medarbejderne har fået et kompetenceløft så vi også fremover, kan sikre 
et højt niveau i undervisningen.  
 

 
 
Opgradering af de fysiske læringsmiljøer 
Året har også været året hvor de sidste klasser har fået nyt klasserumsinventar. Der er ligeledes kommet en 
sansehave og en legeplads ved AB. Ambitionen er at gøre noget ved skolegården i kommende skoleår så-
fremt det bliver økonomisk muligt. Men det håber vi.  
 
Tobaksfri skole 
I kommende skoleår kommer tobaksfri skole til at være i fokus. Det er politisk besluttet at tobaksfri skole 
gælder for eleverne i kommende skoleår. Det er egentlig også besluttet, at det skal være gældende for  
medarbejderne på skolerne og SFO’erne fra august, men da det ikke er muligt at nå at implementere be-
slutningen, er det i stedet besluttet at implementeringen vil ske i løbet af efteråret i takt med at der forelig-
ger en nærmere implementeringsplan. Tobaksfri skole vil blive håndteret på samme måde, som der f.eks. 
heller ikke må drikkes alkohol på skolen m.m. Der er kommunalt nedsat en projektgruppe, som har fokus på 
implementeringen og som vil støtte skolerne i arbejdet med Tobaksfri skole.  
 
Motivationen for den politiske beslutning, er at rygning i høj grad er noget, der læres i skoletiden. Kræftens 
Bekæmpelse og Trygfondens fælles ungeundersøgelse fra 2017 viser, at 15 % af de daglige rygere blandt de 
14-19 årige røg første gang i skoletiden, og at 59 % af de unge rygere dagligt bliver fristet til at ryge i skoleti-
den.  
 
Røgfri skoletid udvider det lovgivningsmæssige forbud mod at ryge på skolernes matrikel, så eleverne heller 
ikke må ryge, hvis de forlader skolens matrikel i skoletiden. Indførelse af røgfri skoletid implementeres i lig-
hed med andre retningslinjer. Elevrådet på skolerne er vigtige deltagere i implementeringen. De enkelte 
skolebestyrelser har ansvaret for at drøfte, hvordan de nye retningslinjer skal håndhæves, og hvordan ele-
ver, forældre og personale orienteres om den røgfrie skoletid.  
 

Indskoling 
 
Børnefestugen 
Børnefestugen er noget helt særligt og helt unik i Albertslund. I år fyldte børnefestugen 35 år. I 35 år har 
pædagoger og lærere ydet en helt ekstraordinært indsats i samarbejde med mange af jer forældre igennem 
mange år. Det er et fantastisk fællesskab blandt voksne, som gør en kæmpe indsats for byens børn. Tak for 
det! 
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Kor 
Vi startede skoleåret op med indskolingens korprojekt, som er et samarbejde mellem Herstedøster Kirke og 
Herstedøster Skole. Det er et 4 årigt projekt, og vi kan allerede efter det første år se, at det har en positiv 
effekt på klassernes fællesskab og sammenhold. I indeværende skoleår har 0. og 1. klasse haft 1 korlektion. 
Det bliver udvidet i det kommende skoleår, så alle klasser fra 0. – 2. årgang har 2 korlektioner. Der vil side-
løbende være følgeforskning på projektet, ledet af en forsker fra Aalborg Universitet og Musikhøjskolen i 
Oslo. Et projekt som vi har store forventninger til og som samtidig er en del af skolens dannelsesprofil.  
 
Helt tæt på elevernes øgede læring 
Indskolingen har hele skoleåret arbejdet med ”helt tæt på elevernes øgede læring”, som er et projekt  Al-
bertslund Kommune har kørt i tre år. Man startede med udskolingen, så mellemtrinnet og det sidste år med 
alle indskolingerne. Projektet er faciliteret af Københavns Professionshøjskole. De har undervist alle lærere 
og pædagoger på tværs af skolerne i kommunen. Et lærerigt og udbytterigt uddannelsesforløb – til gavn for 
alle lærere og pædagoger og ikke mindst eleverne.  
 
Forældremøder 
I august/september holder vi forældremøder i alle klasser. Datoerne er fastlagt, sæt derfor allerede nu 
kryds i kalenderen. 
0. årgang den 15. august kl. 17.00-19.00 
1. årgang den 3. september kl. 17.00-19.00 
2. årgang: den 3. el. 4. september 17.00-19.00 
3. årgang: den 11. september kl. 17.00- 19.00 
 
Personale 
Vi siger desværre farvel til Tine Hansen, men glæder os over at hun fortsætter i mellemtrinnet. Vi ønsker 
Tine held og lykke. 
Nadja Winchler er pt. på barsel, men hun har fundet et nyt job tættere på hjemmet, så hun kommer ikke 
tilbage. Vi takker Nadja for samarbejdet.  

 

Mellemtrin 
 
Kulturugen 
I uge 19 havde vi kulturuge/dage på mellemtrinnet. Ugen begynder at finde sin form og ligne noget, der kan 
blive en tradition på mellemtrinnet. Formålet med ugen er bl.a. tid til fordybelse omkring det praktisk/mu-
siske og også trivsel, kendskab og venskab på tværs af klasser og årgange. I år blev der skabt både midlerti-
dige og varige værker, som vi kan have glæde af nu og de næste år. 
Ved Åbenthus arrangementet solgte vi kage doneret af forældre, det tjente vi godt 1800 kr. på. I det nye 
skoleår beslutter Rumrådet på mellemtrinnet, hvad pengene skal bruges til. 
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Teknologiforståelse i folkeskolens undervisning 
Teknologiforståelse inddrages mere og mere i undervisningen på mellemtrinnet.  
Forsøget omkring teknologiforståelse i undervisningen fortsætter i næste skoleår. I år har to af 4. klasserne 
deltaget i forsøget og har haft forløb i fagene dansk, matematik, N/T og H/D. I næste skoleår bliver to nye 4. 
klasser også en del af forsøget. Alle deltagende klasser skal afprøve to forløb i alle 4 fag, et i efteråret og et i 
foråret. 5. klasserne skal desuden afprøve et tværfagligt forløb. 
 
Forældremøder i det nye skoleår 
I august/september holder vi forældremøder i alle klasser. Datoerne er fastlagt, sæt derfor allerede nu 
kryds i kalenderen. 
4. årgang: 29. august 
5. årgang: 12. september 
6. årgang: 26. september 
 
Personale 
I forbindelse med sommerferien er der enkelte lærere, der flytter afdeling internt på skolen. 
Tine Hansen flytter sammen med 3. klasserne fra indskolingen til mellemtrinnet. Tine bliver i næste skoleår 
en del af teamet omkring kommende 4. årgang. På mellemtrinnet glæder vi os til samarbejdet med Tine. 
Dilan Baysal og Lone Østergård flytter ind i udskolingen og bliver en del af lærerteamet der. Tak til begge 
for en stor indsats på mellemtrinnet og god vind i udskolingen. 
Liv Pedersen går på barselsorlov i løbet af sommerferien. 
  

Udskoling 
 
I udskolingen har sommeren budt på udskiftning i lærergruppen. 
 
Efter 41 år i folkeskolen, heraf de sidste 39 år i Albertslund Kommune, går Lisbeth Skov Kristensen på pension. 
Lisbeth holdte sin afskedsreception på skolen forleden dag. Lisbeth har været vores faste tysk og DSA-lærer 
gennem mange år. Tusind tak til Lisbeth for en lang, tro og stabil faglig indsats som lærer. Vi ønsker dig god 
fornøjelse med børnebørnene. 
 
Desuden har 3 lærere valgt at søge nye græsgange. Det drejer sig om Lise Friis Andersen, Stine Haspang Busk 
og Julie Ventrup Haarh. De har alle 3 ydet en kæmpe indsats i udskolingen og vil blive manglet og savnet 
fremover. Held og lykke til dem. 
 
Der er sådan set også en 5. lærer, som vi skal sige farvel til – igen! Det er Rikke Grotum Sørensen, som sprang 
til i vinter som dansk og klasselærer, men som nu siger endeligt farvel til HØ. Vi vidste dog på forhånd, at 
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Rikke kun ville blive frem til sommerferien. Rikke har fundet drømmejobbet og vi ønsker også hende held og 
lykke. 
 
Når nogen går, kommer andre til. Vi skal derfor også sige goddag og velkommen til en lang række af nye 
ansigter i udskolingen. Dels flytter Dilan Baysal og Lone Østergaard op fra mellemtrinnet på fuld tid og Sanne 
Bruhn Thrane på halv tid, og dels har vi ansat 5 nye lærere, nemlig Louis Sloth Winkler, Anne-Sofie Flintrup, 
Maria Færgemand Laursen, Nicole Lang Clemmensen samt Julie Maria Simonsen. Vi glæder os rigtig meget 
til samarbejdet med alle de nye i udskolingen. Velkommen til. 
 
Lejrskole på 7. årgang. 
Hele 7. årgang har været på lejrskole i Nordjylland i Skallerup Klit. Vi er både stolte og glade for fortsat at 
kunne tilbyde eleverne denne mulighed. Det er en uge med både fagligt og socialt indhold, som eleverne 
altid vil kunne huske tilbage på. Lejrskolen er fortsat med til at skabe gode og stærke relationer i klassen både 
eleverne imellem, men også mellem lærerne og eleverne. Det er meget værdifuldt for alle parter. 
 
Introdage på 8. årgang. 
Hele 8. årgang har været på introdage. Det er 4 dage ude af huset med besøg på forskellige ungdomsuddan-
nelser. Formålet med besøgene er at øge elevernes viden om, hvilke muligheder de har for valg af ungdoms-
uddannelse senere hen. Eleverne kommer altid tilbage på skolen med fornyet inspiration og anderledes op-
levelser efter besøgene. 
 
Eksamen på 9. årgang. 
Foråret og sommeren står som altid i prøvernes tegn på 9. årgang. Der stilles store krav til unge mennesker, 
og det kan være hårdt at være i, når det går løs med både skriftlige og mundtlige prøver. Eller eksamener 
som det jo retteligt er blevet til, for nu er der krav om, at eleverne både skal gennemføre de 7 obligatoriske 
prøver og opnå mindst 2,0 i gennemsnit for at bestå folkeskolen. 
Vi gør derfor alt, hvad vi kan som skole for at understøtte de unge mennesker i eksamensforløbet, men vi 
kan blive endnu bedre til det fremover. Målet er jo, at alle elever gennemfører alle prøver og opnår mindst 
2,0 i alle fag. Som altid afsluttes skoleforløbet med en højtidelig dimissionsfest, hvor alle elever får udleveret 
deres afgangsbeviser, og hvor forældrene holder en stor fest på skolen bagefter. Tak for opbakningen. 
 

Elevernes sidste skoledag 
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Forældremøder:  

I august/september holder vi forældremøder i alle klasser. Datoerne er fastlagt, sæt derfor allerede nu kryds 
i kalenderen. 

7. årgang: den 12. september kl. 17-19 

8. årgang: den 5. september kl. 17.30 – 19.30 

9. årgang: den 12. september kl. 17.00-19.00 

Specialklasserne 
 
I specialklasserne har vi været meget fokuseret på den pædagogiske udvikling. Der er ved at blive udarbej-
det handleplaner for de tre afdelinger, der skal sikre, at vi også fremadrettet følger med samfundets udvik-
ling og den aktuelle elevgruppes særlige udfordringer.  
 
Ændring i SFO røde port  
I forbindelse med sommerferien flytter vi vores ene SFO-gruppe i AB-klasserne over i skovhuset. Dette gør 
vi, da vi mener at vi her kan skabe endnu bedre rammer for børnene end i de nuværende dobbeltfunktions 
lokaler. Dette betyder også, at vi i ferierne, kan samle børnene i et hus med fokus på fællesskab. 
 
Fritidstilbud i 3.xy 
Vi har i dette skoleår fået etableret et samarbejde med almen SFO’en som gør, at afdelingen har fået større 
tilknytning til almen. Det kulminerer med, at vi fra det nye skoleår, får fast lokale i tæt tilknytning til SFO 
Bifrost, så vi kan udvikle samarbejdet endnu mere. Et lignende samarbejde forsøges etableret med Stor-
agergård for de elever der er nået til klubalderen.   
 
Personale: 
I XY-klasserne sker der ingen personaleændringer i forbindelse med det nye skoleår. I AB-klasserne skal vi 
sige farvel til Line og til Nicolai. Vi skal til gengæld byde velkommen til Helle J og til Betina. Betina er i forve-
jen et kendt ansigt da hun i år har varetaget en støttefunktion i AB’s udskoling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mange sommer hilsener 
 
Ledelsen på Herstedøster skole 
Janet Frydenberg Nielsen, Rene Bojsen, Pia Brit Jensen, Martin Greve Korsbæk, Mads Brøns Pedersen, Chri-
stina Johansen og Birgitte Pilgård. 


