
 

 

 

 

 

  Forældre 
                                                                               11. oktober 2019 

Kære alle forældre  

Det går godt på Herstedøster Skole. Det går faktisk rigtig godt. Hverdagene er præget af glade børn og 

voksne, hvor fokus er på elevernes læring og trivsel. Alle klasser arbejder hen over året med Perspekt. 

Perspekt er et undervisningsmateriale hvor en lærer, pædagog eller anden ressourceperson arbejder med 

elevers emotionelle, sociale og personlige kompetencer igennem forskellige samtaler, klasseøvelser og 

makkerarbejde. Eleverne arbejder med at sætte ord på følelser, løse konflikter, tale om forskelligheder og 

relationer osv. 

Det handler om at fremme elevernes: 

• Forståelse for at mennesker er forskellige 

• Viden om hvordan man kommunikerer hensigtsmæssigt – også digitalt 

• Forståelse af forskellen mellem at vide noget, at tro noget og at antage noget 

• Forståelse for at alle handlinger har konsekvenser 

• Opmærksomhed på egne signaler i forhold til andre 

• Evne til at kunne forholde sig til fællesskabets regler og forventninger 

Læringssynet i Perspekt tager både afsæt i det enkelte barn og dets forudsætninger, men også i det fælles-

skab barnet indgår i. Perspekt er målrettet elevernes alder og findes i en udgave til indskoling, mellemtrin 

og udskoling. Perspekt-undervisningsmaterialet består af cirka 16 undervisningsgange på alle årgange.  

Perspekt er en del af skolens dannelsesprofil, hvilket giver rigtig god mening.  

Åbenthus arrangement 26. september  

Temaet på årets Åbenthus arrangement var i år FN`s verdensmål og naturfag. Eleverne var delt op i grupper 

på tværs af årgangen tirsdag til torsdag. Nogle arbejdede med hvordan man kan undgå at grundvandet bli-

ver forurenet, hvor lang tid det varer det inden ting nedbrydes når det smides i naturen, robotter af gen-

brugsaffald og andre med hvordan affald skal håndteres m.m.  

       

 

      

 



 

 

 

 

 

  Forældre 

       

Vi var rigtig glade for at de fleste af jer fandt tid til at komme forbi. Vi evaluerer tidspunktet, da nogle af jer 

har givet udtryk for, at det er problematisk at starte kl. 14.00 af hensyn til jeres arbejde. Vi så dog en fordel 

i at det blev en sammenhængende dag for jeres børn og at det lå i lærerne og pædagogernes arbejdstid. Vi 

beslutter i forbindelse med planlægning af næste skoleår, hvordan dagen skal placeres der.    

Motionsdag 

Vejret til dagens motionsdag drillede lidt i år. Opvarmningen var derfor i hallen og det øvrige program blev 

forkortet. I kan her se lidt billeder fra dage. 

 

 

 

                   

 

AULA 

I Albertslund Kommune tager vi først Aula i brug den 1/1-2020, derfor vil der ikke være indhold eller dialog i 

Aula før efter denne dato.  

Vi ses i Aula efter den 1/1-2020. 

 

 



 

 

 

 

 

  Forældre 
SFO 

Så er sommeren forbi – og det er tid til at glæde sig over efterårets gule blade og de hyggelige ting, der hø-

rer den regnfulde og mørke tid til.  

Vi havde tre fantastiske, drabelig og eventyrrige rollespilsdage i skoven, sammen med alle de andre skole-

fritidsordninger i Albertslund. Men nu byder efteråret som altid på masser af andre traditioner og aktivite-

ter i SFO’en: Magisk Halloweenfest, den store hal, tøsetirsdag i tumlesalen, samle kastanjer, spille spil, bio-

graf, kreative værksteder, udeliv med bål, leg og bevægelse og meget mere. 

Vigtige datoer: 

• Efterårsferie i uge 42 

• Halloween i uge 43 

• Skolen og SFO’en har åbent hus for kommende 1. maj børn og deres forældre den 22. oktober. Udover 

SFO-rådsrepræsentanterne, kunne vi godt tænke os, at nogle af jer forældre også var tilstede. Således 

at I forældre også er med til at fortælle den gode historie og svare på spørgsmål omkring SFO’en.  

• Forældremøde og valg til SFO-rådet den 29. oktober 

 

Forældremøde og valg til SFO-rådet den 29. oktober. 

Et godt forældresamarbejde er et nødvendigt og uundværligt grundlag for børnenes trivsel, også i forhold 

til SFO’ens arbejde og udvikling. Derfor har vi haft fokus på en ny måde at samarbejde på mellem jer foræl-

dre og SFO’en. I praksis har vi de sidste par år afprøvet en ny form for forældremøde på SFO’en. En form 

som indebærer, at I forældre har haft mulighed for at være med til at sætte en dagsorden, med fokus på 

dialog og videndeling om forskellige relevante temaer. I skal være mere end velkomne til at komme med 

forslag til temaer, ved at skrive til SFO afdelingsleder Christina. Efterfølgende har vi valg til SFO-rådet, som 

vi gerne vil have besat med både nye og gamle forældrerepræsentanter.  

 

Personalesituation 

Vi skal desværre sige farvel til pædagog Mai, som har sidste arbejdsdag på SFO Hjerter To den 31.10.19. 

Mai skal være børneklasseleder på en anden skole. Vi ønsker hende held og lykke på hendes fremtidige ar-

bejdsplads. Vi har budt velkommen til Jacob den 01.10.19 som er begyndt som skolepædagog på SFO Ka-

stanjehuset og i 2.e. Vi har også budt velkommen til Charlotte den 07.10.19 som er begyndt i en tidsbe-

grænset stilling som pædagogmedhjælper. Charlotte vil primært være tilknyttet SFO Bifrost, men vil også 

læse timer i skolen i de forskellige klasser. Mathilde som har været fast vikar længe i huset, er den 07.10.19 

blevet ansat i en tidsbegrænset pædagogmedhjælper stilling, hvor hun bl.a. skal bruges som ekstra på 0. 

årgang.  

 

SFO’en er praktikinstitution for pædagogstuderende og for PUU-elever. Det betyder at vi i perioder på 7 

uger og 6 måneder kan have studerende i huset. I øjeblikket har vi Ibrahim på Kastanjehuset og Rikke og 

Kamilla på Hjerter To. SFO afdelingsleder Christina er ved at færdiggøre sin diplomuddannelse i ledelse på 

Københavns Professionshøjskole. Christina vil i den forbindelse være fraværende en dag om ugen plus det 

løse, frem til midt januar 2020. Pædagog Gert er også ved at dygtiggøre sig som praktikvejleder og er derfor 

fraværende hver mandag til og med den 02.12.19.   

 

 



 

 

 

 

 

  Forældre 
Indskoling 

Vi er kommet godt i gang med skoleåret 19/20. På dette tidspunkt af året er de nye 0. klasser ved at finde 

deres ben at gå på i forhold til at starte i skole.  

KOR 

Vi fortsætter ufortrødent med indskolingens korprojekt. I dette skoleår er det blevet udvidet med yderli-

gere 4 klasser, så kor nu er på 0.- 2. årgang. Det første år af korprojektet var en stor succes, så vi har valgt at 

øge antallet af korlektioner fra 1 til 2 ugentlige lektioner. Vi kan se at klassekor har en stor effekt i de en-

kelte klasser. Derfor har vi fået tilknyttet en korleder mere til projektet. Hun hedder Sofie og hun er meget 

inspireret af gospel blandt andet. 

Vi har vores første koncert d. 5 november kl. 08.15-09.00 i skolens hal. Her optræder 0-2. årgang. 

Personale 

Vi siger farvel til Rune Taxbøl for lang og tro tjeneste. Rune har valgt at få nye udfordringer. Vi ønsker Rune 

god vind i hans fremtidige job. 

Mellemtrin 

                
Fælles tur til Herstedhøje 

Sidste fredag i august var vi som altid på den fælles tur til Herstedhøje. Tak til 6. årgang for en rigtig god dag 

med mange gode og sjove aktiviteter og hvor de nye 4. klasser for første gang fik mulighed for at arbejde 

sammen med elever fra de andre årgange.  

Klimaklasser 

Som en del af kommunens strategiske indeklimaplan, er 5.f, 5.g, 6.e og 6.g blevet Indeklimaklasser.  

Klasserne har fået monteret censorer, så indeklimaet kan følges og klassen selv via en QR kode kan aflæse 

resultaterne på. Klasserne skal aktivt gå ind for udluftning, oprydning, forsøge at dæmpe støj og være gode 

kammerater. 

I denne uge har to af klasserne haft besøg af en Antropolog - Luise Møller Johansen - hun har observeret på 

adfærd og indeklima og har stillet spørgsmål til børn og voksne. 

Klasserne og indeklimaet bliver fulgt hen over resten af skoleåret. 



 

 

 

 

 

  Forældre 
Indvielse af Verdensmålsparken 

 

                                                                                                                                    

D. 24. oktober kl. 9.30 er der indvielse af Verdensmålsparken i Birkelund-

parken. 

Alle skoler i Albertslund har bidraget med etableringen af en verdenslund i 

Birkelundparken. 

Fra Herstedøster Skole har 5. årgang designet skilte og lavet beskrivelser af 

de plantede træer. Skiltene skal placeres ved de plantede træer. 

Grønt flag 

Fredag d. 4. oktober kom borgmesteren forbi for at være med til at hejse Det grønne Flag, som vi igen har 

fået tildelt. Grønt Flag Grøn Skole er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling. For at blive 

Grøn Flag Grøn Skole, skal en del af skolen have gjort en særligt indsats for miljøet. Sidste skoleår arbejdede 

vi med biodiversitet. Miljøgruppen som står for årets indsats, er en del af afdelingsrådet på mellemtrinnet. 

Indsatsen i år kommer til at handle om affald, vi vil gerne være rigtig gode til det med at affaldssortere. 

Konstantinobel 

                 

5.d og 5.e klar til afgang mod Konstatinobel. Spændende, hvilke eventyr der venter på turen! 

Personale 

Vi har i år sagt goddag og velkommen til to nye klubpædagog Ole Arrild Hansen og klubmedarbejder Jonas 

Grieger Larsen. Jonas og Ole er begge på skolen en dag om ugen. Vi kender Jonas fra sidste skoleår, hvor 

han også i en periode havde timer på skolen. Endnu engang velkommen til begge. 

Evin Baysal går på barselsorlov i november, vi håber, at vi snarest kan ansatte en lærer i Evins skema. På 

gensyn til Evin. 

D. 2. december vender Julie Cramer tilbage fra barselsorlov. Vi glæder os til at have Julie tilbage på holdet. 

Udskoling 

Personale 

Vi har siden sommerferien og starten på det nye skoleår sagt goddag og velkommen til flere nye lærere i 

udskolingen. De nye ansigter er Anne-Sofie, Louis, Julie, Maria og Nicole, som alle fem primært er tilknyttet 

7. årgang, men som også har timer på de øvrige årgange. De andre nye lærere er Dilan, Lone og Sanne, som 



 

 

 

 

 

  Forældre 
alle tre er rykket op fra mellemtrinnet. Vi har også fået en ny klubpædagog Morten i udskolingen, og vores 

faste vikar Emilie har timer, indtil Isa vender tilbage fra barsel. Det er altid super skønt med friske øjne, andre 

meninger og anderledes perspektiver på skoledagen, så vi er naturligvis meget glade for alle de nye. Velkom-

men til udskolingen. 

7. årgang 

På 7. årgang startede skoleåret som altid med en introuge, hvor de nye udskolingsklasser kunne blive rystet 

godt sammen, og hvor elever og lærere fik mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Ugen bød på en 

teambuildingdag på Naturcenter Herstedhøje med en masse spændende og udfordrende aktiviteter. Ugen 

bød også på andre aktiviteter såsom ”Min Bog” med en præsentation af eleverne selv, en fotosafari og en 

hel dag i badesøen. Hver dag var en klasse i skolekøkkenet og tilberedte frokost til de resterende 7. klasser. 

8. årgang 

På 8. årgang lagde de skoleåret ud med, at alle klasser havde en teambuildingdag på Naturcenter Hersted-

høje. I forbindelse med Skills skal eleverne besøge forskellige uddannelsesinstitutioner i løbet af efteråret. I 

uge 46 skal alle eleverne i erhvervspraktik, så hvis du har lyst til at få en frisk pige eller dreng i praktik, så skriv 

til Martin og fortæl lidt om, hvad dit arbejde går ud på. I temaugen, som også var naturfagsuge, blev der 

arbejdet med verdensmålene kombineret med et naturfagligt fokus på vand. Klasserne var i den forbindelse 

på tur til skoletjenesten på Københavns Universitet og Teknologisk Institut, hvor omdrejningspunktet var 

klimatilpasning, spildevand og vandspild. Efter efterårsferien arbejder vi tværfagligt med Avisen i Undervis-

ningen på hele årgangen, og eleverne skal også have deres første UPV – Uddannelses Paratheds Vurderinger 

og standpunktskarakterer. 

9. årgang 

På 9. årgang har 9E haft motorsport på skemaet i samarbejde med DASU 

– Dansk Automobil Sports Union, der har leveret et flot undervisningsma-

teriale og stillet op med instruktør de to gange, de har været nede i luk-

ningstruede AMC – Albertslund Motorsports Center og køre gokart. Der-

nede fik de også besøg af Sara, der er 19 år gammel og i lære som meka-

niker på sin EUX-uddannelse. Hun fortalte om både skole og om at være i 

lære. 9E har både haft det sjovt og arbejdet med fagene i praksis. De har 

bearbejdet deres resultater fra banen hjemme i matematikundervisnin-

gen, de har skilt og samlet motorer, de har beregnet antal hjulomdrejnin-

ger pr. banelængde, de har lavet teamøvelser, og de har kørt om kap på 

en meget våd bane. På 9. årgang kan der være nogle enkelte terminsprø-

ver i uge 46, men ellers er de 

flyttet hen til uge 3, hvor der 

fra ministeriets side er luk-

ket op for at gennemføre prøverne digitalt, som ellers ikke har 

været muligt tidligere. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Forældre 
Specialklasserne 

6.XY 

Dagligdagen i 6.XY er godt i gang. Der er over sommerferien ikke sket noget på personalefronten. Til gen-

gæld er der startet en række nye elever i klasserne. Som altid er skoleåret startet med en ”ryst sammen” 

lejrskole hvor den har stået på kanotur i Sverige. 

3.XY   

I 3.xy fortsætter udviklingsarbejdet frem mod et større samarbejde med almenskolens indskolingen, der 

deltages i indskolingens morgensang, samarbejde om SFO’en og i temaugen deltog begge klasser på værk-

steder i almenskolen. Det er meget spændende at følge dette arbejde og den udvikling det bringer for både 

voksne og børn. Endvidere er der arbejdet på at finde tilbage til hverdagens strukturer efter afbrækket i fe-

rien. Heller ikke her er der sket ændringer på personalefronten. 

AB-klasserne 

Opstarten i AB-klasserne har lige som de foregående år været hårdt arbejde for både børn og personale. De 

mange ændringer som årets visiteringer medfører ved skoleårets skift, medfører altid at der er mange nye 

ting for eleverne at forholde sig til. Nye klassekammerater, nye voksne, nye rammer, er alt sammen ting der 

kan påvirke eleverne. Dette kræver hårdt arbejde for lærere, pædagoger og medhjælpere, da alt skal koor-

dineres omkring børnene. Oven i det var der i år mange planlagte ting i opstartsfasen som for nogle teams 

har gjort opstarten svær og begrænset tiden til fælles koordinering. Vi arbejder derfor lige nu hårdt på at få 

rammerne på plads omkring eleverne, så vi kan komme tilbage i den vante trygge dagligdag.  

Oveni en presset hverdag har vi også for en stund måtte flytte SFO skovhuset tilbage i Røde Port, da det har 

været nødvendigt at skimmelsanere tagkonstruktionen på Skovhuset. Dette har også været forvirrende for 

både børn og voksne. Vi har endnu ikke kunne få en klar udmelding om hvornår SFO’en kan flytte tilbage, 

men glæder os. 

På personalesiden måtte vi vende tilbage efter sommerferien med en opsigelse fra vores pædagog gennem 

mange år Maj, der søgte nye udfordringer. Derfor måtte vi ændre bemanding forholdsvis hurtigt, så Kari 

dækkede hendes timer. Det var desværre ikke muligt at ansætte en ny pædagog i første omgang, hvorfor 

stillingen er slået op i ny ansøgningsrunde. Det er aftalt at Kari bliver i teamet omkring 2.A frem til årsskif-

tet. Nynja er nu gået på barsel og vi har ansat et kendt ansigt som hendes vikar. Vi skal derfor byde velkom-

men tilbage til Nicolai, som vil være hos os frem til udgangen af april. Nicolai vil komme i kontakt med stort 

set alle børn i forbindelse med idræt og svømning, ligesom han vil være en del i naturfagstimerne i udsko-

lingen. 

Vi håber at vi nu begynder at se frugten af det hårde arbejde personalet yder hver eneste dag, når børnene 

vender sig til de nye indtryk. 

Rigtig god efterårsferie! 

Ledelsen på Herstedøster skole 

Janet Frydenberg Nielsen, Rene Bojsen, Pia Brit Jensen, Martin Greve Korsbæk, Mads Brøns Pedersen, Chri-

stina Johansen og Birgitte Pilgård. 


