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Nyhedsbrev juni 2018
Endnu et skoleår lakker mod enden. Vi kan se tilbage på et år med masser af aktiviteter og en masse
læring; og det gælder for såvel vores elever som medarbejdere på Mølleholmskolen!

Sidste skoledag 29. juni
Vi fejrer sidste skoledag fredag den 29. juni. Skoledagen slutter kl. 11, men inden da samles vi i hallen,
hvor vi synger et par sange, og ønsker hinanden god ferie.
SFO holder åbent fra klokken 11.00. Elever fra 3. klasse tilbydes SFO fra kl. 11.00-14.00

Første skoledag for 1. – 9. årgang: mandag 13. august
Efter en dejlig lang sommerferie begynder vi igen mandag den 13. august klokken 8.00.
1. - 9. årgang mødes i klasserne fra morgenstunden og klokken 9.30 mødes vi i hallen til sang og
samvær.
Traditionen tro møder 0. årgang dagen efter: tirsdag den 14. august. Vi glæder os til at byde nye
forældre og børn velkommen i vores idrætshal klokken 9.00.
Husk, at SFO’en holder åbent hele dagen mandag den 13. august for 0. årgangs børn.

Næste skoleårs lærerteams
Mange af jer er sikkert spændte på at se, hvilke lærere I skal have på årgangen næste skoleår. Og nu
forløser vi så spændingen.
0.klasse

Laila Larsen, Helle Bonde, Jimmi Jensen

1.klasse

Helle Brandt, Demet Sahin, Zeynep Dalan, Christoffer Dithmer, Khateeja Ali

2.klasse

Vakant, Nuran Sari, Line Johansen, Annlisa Høgberg

3.klasse

Karina Larsen, Estrid Østergaard, Nete Koch, Lise Quaade, Marie-Louise
Nissen

4.klasse

Tina Andersen, Sahar El-Khalil, Mie Hansen, Sine Vestergaard, Espen Gade
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5.klasse

Rikke Krumbach, Bettina Andersen, Lisbeth Apold, Ulrik Zeeberg, Eivind
Eysturoy

6.klasse

Malene Larsen, Karina Skjold, Marianne Hasbo, Pernille Nielsen, Frederik
Heiselberg

7.klasse

Camilla Kamp, Mette Thorup, Gitte Lønsmann, Mustafa Özel, Betina
Mortensen

8.klasse

Patricia Casas, Daniella Hermansen, Søren Jarl, Sabrina Jørgensen, Nikolaj
Bunniss, Frederik Heiselberg

9.klasse

Anne-Marie Carlsen, May Laursen, Alexandre Legendre, Sukru Cosan, Jannie
Bahn

E-klassen

Naim Yilanci, Jan Pedersen, Ea Eriksen

F-klasserne

Peter Madsen, Lisbeth Grünberg, Heidi Andersen, Helle Hvorslev

U-klasserne

Anette Løgstrup, Doris Martinelli, Per Rasmusson

Skemaændring for 7. – 9. klasse
I det kommende skoleår omlægger vi én understøttende undervisningslektion ugentligt i
udskolingen til en to-lærerordning. Det betyder, at klassen har to lærere i undervisningen, hvilket
giver mulighed for bl.a. holddeling og niveaudeling. Det betyder, at udskolingens skoledag slutter
klokken 14 om onsdagen.

Hvor skal vi hen i det kommende skoleår?
Mølleholmskolen er fortsat i god udvikling. Vi har succes med at sikre elevernes trivsel og læring.
Det kommer blandt andet til udtryk i den nationale trivselsundersøgelse, de nationale test og
afgangsprøverne. Men det afholder os ikke fra at gøre endnu mere for at gøre Mølleholmskolen
endnu bedre.
I det kommende skoleår sætter vi særligt ind på følgende områder:
•

Faglig læsning: Vi fortsætter indsatsen på læseområdet. Vores elever skal blive endnu bedre
til at læse alle slags tekster: romaner, opskrifter, matematikopgaver m.v.

•

Matematik: Sidste år måtte vi erkende, at vi ikke var lykkedes helt med at gøre eleverne
dygtige til at regne den ud. I løbet af skoleåret 17/18 har vi derfor gjort meget for at ændre
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situationen. Lærerne og pædagogerne har været på kursus og de har udfordret hinanden på
nye måder at gøre tingene på. Vi kan se, at det har haft en positiv effekt på elevernes
faglighed, men det skal ikke afholde os for fortsat at have fokus på området, og derfor vil vi
fortsat prioritere matematikundervisningen højt. Fx vil vi uddanne endnu en
matematikvejleder.
•

IT i undervisningen: Vi har meget it-udstyr til rådighed i klasserne, og derfor gælder det om
at sikre, at eleverne får et læringsudbytte ud af det. En måde at gøre det på, er at fokusere på
kodning. Kodning handler om at få en computer/robot/drone til at gøre bestemte ting. Det er
en færdighed, som er vigtig at besidde nu og i fremtiden.

•

Fællesskaber: De sidste par år har vi arbejdet hårdt på at skabe nye traditioner. Senest har
mellemtrinnet afholdt Filmgalla. Dette arbejde fortsætter vi naturligvis.

•

Projektuger: Under overskriften Fremtidens Skole skal vi afvikle 2 x 2 ugers projektforløb
på alle klassetrin. Formålet med disse uger er blandt andet at udvikle elevernes kreativitet,
samarbejdsevne og viden. På den anden side af sommerferien får I mere at vide om
projekternes indhold og placering på året.

Elevernes trivsel og læring afhænger i høj grad af lærernes og pædagogernes engagement. I den
forbindelse kan vi glæde os over, at stadigvæk har et lavt sygefravær. Faktisk er vi én af de skoler i
kommunen, der har det laveste sygefravær. Det er selvfølgelig en position, vi agter at fastholde i
fremtiden.
På baggrund af det, der står skrevet ovenfor, ser vi frem til at tage fat på det kommende skoleår
sammen med alle jer: forældre og elever, og udvikle vores fantastiske skole.

Med ønske om en god sommer

Per Hovmand
skoleleder

