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Kære forældre på Realskolen 

Så er det næsten jul, og det første halvår er gået. Julestemningen breder sig på vores 
gamle skole, og fornøjede børn med nissehuer kan ses på gangene.  
Det har været en begivenhedsrig periode fra sommerferien til nu. Jeg er blevet fastansat 

som skoleleder, og jeg takker bestyrelsen for tilliden, som jeg skal gøre mit yderste for at 
leve op til  

 
Derudover har bestyrelsen enstemmigt godkendt min indstilling af Susanne McKay som 

viceskoleinspektør. Det er jeg meget glad for. Susanne og jeg har haft et godt samarbejde, 
siden hun blev konstitueret i starten af året; vi supplerer hinanden godt, og Susanne er 
flittig og engageret. Susanne afslutter i øvrigt diplomuddannelse i ledelse næste år. 

Tillykke til Susanne! 
 

Der er også blevet oprettet en helt ny stilling på skolen. Afdelingsleder for inklusion og 
specialteam. Tanken er ikke, at vi skal til at være en specialskole, men vi skal sikre, at det 
tilbud, vi giver vores børn, er det bedst mulige fra start til slut! 

Joan Pedersen er blevet ansat i den stilling, og hun har kastet sig ud i opgaven med stor 
vilje og engagement. Tillykke til Joan! 
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Naturvidenskabelig Talentklasse vil i år være en lidt kortere periode, nemlig fra uge 7 
og til påske. Vi har ventet på Connie Normann-Olsen, som jeg meget gerne vil have til at 
køre forløbet - både i år og fremadrettet. Connie har tidligere været ansat på skolen og 

vender nu tilbage til ”hovedlandet” efter en tur i det jyske. Det har vi store forventninger 
til, Connie er en meget dygtig lærer. 

 
Skoleskak vil starte op fra næste skoleår. Jesper Møller tager 
skoleskaklæreruddannelsen, og vi håber på en god tilslutning til dette nye initiativ. 

Skoleskak er underholdende men samtidig også en fremragende måde at træne 
arbejdshukommelse og koncentration på. 

 
Nu iler vi videre med en masse praktiske informationer…. 
 

Fredag d. 20. december er sidste skoledag for eleverne inden juleferien.  
 

Alle møder kl. 8.00 – 11.30, med mindre man har andre aftaler med egen klasselærer.  
 
I lighed med tidligere år er dagen helt traditionel. Vi holder juleafslutning i gymnastiksalen 

som flg.:  
Kl. 09.00-9.30 samles bh.kl. – 5.kl. i gymnastiksalen og ønsker Glædelig Jul. Forældre er 

velkomne. 
Kl. 09.30-10.00 samles 6.-10.kl. i gymnastiksalen og ønsker Glædelig Jul. Forældre er 

velkomne.  
  
I år er gudstjenesten i Klosterkirken kl. 10.30-11.00, hvor forældre også er velkomne.  

Alle elever går fra skolen kl. ca. 10.15 (10.kl.følger indskolingselever til kirke).  
 

For 6.–10. klasse aftales det med klasselærerne, hvorvidt eleverne har fri efter endt 
gudstjeneste, eller om klassen går samlet tilbage til skolen og har fri herfra.   
 

Fredag d. 20.december har Smørhullet åbent både før og efter skoletid. 
Efter skoletid er SFO bemandet med vikarer.  

Husk at skrive jeres barn på listen i SFO.  
 
SFO=Smørhullet holder julelukket fra d. 23. december 

til og med d. 3. januar. 
 

Første skoledag efter juleferien er mandag d.6. januar 
2014, hvor der er alm. skoledag.  
 

NYT SKEMA og 2.sem.  starter mandag d. 20. januar 
2014, og skemaet sættes på intra efter juleferien.   

 
Uge 51 er afdelingsuge.   
Afdelingerne / lærerne på de enkelte årgange vil sende 

besked om, hvordan ugen kommer til at se ud. Så hold øje 
med intra.  

 
8.kl. har prøve-eksamen i historie onsdag d. 18. dec.  
 

Mellemafdelingen har Kids-volleydag onsdag d. 18. december kl. 8-12.45. 
Alle elever fra 3.-6.kl. møder fra kl. 8-12.45 denne dag,  herefter er klub og SFO åben.  

 
Udskolingsafdelingen har Volleydag torsdag d. 19. december kl. 8-12.45. 
Alle elever fra 7.-10.kl. møder fra kl. 8-12.45 denne dag. Husk Nissehuer m.v.  
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Kontaktlærerne sender besked på skoleintra.  
 

Glemt tøj lægges frem i sløjdlokalet i kælderen i Hovedhuset fra onsdag d. 18. december 
til fredag d. 20.december. Begge dage inkl.  

Der er altid meget fint glemt tøj, så vi opfordrer til, at I tager jeres barn ved hånden og 
kaster et blik på tøjet.  
Efter d. 6.januar 2014 køres tøjet til genbrug. 

 
Kast også gerne et blik i skabet (med glemte smykker, nøgler m.v.) på væggen foran 

kontoret.  
 
Vi husker lige forældre i Apotekerhuset på, at børnenes garderober skal tømmes, så 

Tina kan komme til at gøre rent i garderobe-rummene.  
Også garderoberne i klub og SFO må gerne tømmes  Tak.  

 
Fripladsansøgninger 

Fripladsansøgningerne er ved at blive behandlet i Fordelingssekretariatet.  
Hvis I ikke har fået besked fra kontoret inden torsdag d. 09.jan., er ansøgningen ikke 
imødekommet.  

De ansøgninger, som er imødekommet, udbetales primo januar 2014. 
Du er altid velkommen til at kontakte Malene på kontoret.  

 
Skoleintra 
Det er vigtigt, at I – så snart I opdager, at I har problemer med intra - henvender jer til 

Kenneth.  
Kenneths mail adresse er ke@nykfrealskole.dk tlf. 24 60 07 94 

 
SFO: 
Den 15. november havde vi vores årlige overnatning i SFO – med stor tilslutning. Over 60 børn havde 

valgt at bruge et døgn sammen med SFO på en tur i svømmehallen, spisning, som forgik på skolen, leg, 

aftenhygge og overnatning. Det er nogle fantastisk dejlige, søde og nemme børn at være sammen med. 

 

  

mailto:ke@nykfrealskole.dk
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I december måned, er der steder i SFO, hvor forældre ikke er velkomne – Vi har hemmeligheder! Og 

der kan være lidt ventetid, når der skal hentes.  

Sådan skal december jo være. Vi skal ned i tempo og have tid til at får forberedt os til den store 

aften, hvor hemmelighederne må afsløres.  

 

Der har også været tid til at få lavet juledekorationer til at pynte rundt omkring på skolens 

kontorer og lærerværelser.  

Igen i år får SFO kalenderpakker af forældrerådet. Vi har ind til nu pakket den første gave 

op, som indeholdt et legekomfur med tilbehør til dukkekrogen. Vi venter nu med 

spænding på at få lov til at pakke de næste gaver op. Dette sker om fredagen efter fredagshyggen.   

 

Fredag d. 13. december er der Luciafest i SFO. Vi inviterer denne dag alle SFO-børn og deres 

forældre til at komme til koncert i gymnastiksalen kl. 14.45 og til at se 3. kl. gå Luciaoptog kl. 

15.15. Alle 3. klasses forældre er derfor også velkommen.  

 

Fredag d. 20. december vil børnene blive passet af vikarer fra kl. 11.30. SFO vil derfor gerne have 

besked, via tabulex, om hvem, der kommer i SFO denne dag. (skriv hvornår I forventer at hente).  

 

SFO holder julelukket fra d. 23. december til og med 3. januar.  

 

Smørhullet ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  

 

 
Indskolingen: 

 
Galleri 2013 
Indskolingen har haft et godt forløb om Kunst og billeder, som blev afsluttet med 

fernisering i Apotekerhuset den 28. november. De 5 billedværksteder var i år meget 
forskellige og tog udgangspunkt i kunstnerne Claude Monet, Hundertwasser, Daisy Dahl og 

Poul Pava. Der var også et værksted, som arbejdede med dinosaur-billeder.  
  Selve Galleriet forløb meget fint, og næsten alle børn med forældre, søskende og mange 
bedsteforældre kom og tog sig rigtig god tid til at se alle billeder i de 5 klasselokaler. Tak til 

alle, som deltog i ferniseringen. Tak, fordi I bakker så meget op omkring jeres barns skole. 
 

 
 
Vi fik også besøg af nogle af de nye Smørblomster, som starter til foråret. De fik en lille 

hyggesnak med deres kommende lærere. 
De mange besøgende nød også at smage på pindemadder, pebernødder og et lille glas.  

- Også stor tak til de store elever, som hjalp os med at smøre alle de mange pindemadder 
om formiddagen. 
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Efter jul går indskolingen i gang med at forberede sig på dette års teaterforestilling, som 
hedder ”Troldefærd”. Som titlen antyder, handler det denne gang om trolde, men også 
om modige unge helte og prinsesser. Som tilskuer, vil man få viden om trolde, og man vil 

blive taget med på flere troldeeventyr. Vi har selv skrevet manuskript og sange til 
forestillingen.                                                                                                   

2. klasse og 1. klasse skal arbejde med at opføre teaterforestillingen. 1. klasse skal i de 
første 5 uger arbejde sammen med børnehaveklasserne i teaterværksteder. Der vil blive 
dramatiseret, sunget troldesange, lavet ”troldtøj”, lavet bøger m.m. i 9 uger.             

I marts måned er vi klar med hele to gange generalprøve for 2. klassernes bedsteforældre, 
børnehaveklasserne samt en del af skolens øvrige elever, og vi opfører også premieren 

hele to gange for forældre og søskende i 1. og 2. klasse. 
 
KLUB 

Klubben er godt i gang med julegaver og julehygge, og snart skal der bages til vores 
julearrangement, vi holder onsdag d. 11/12 :). 

Engang i januar vil der blive sendt tilmelding ud til den årlige musikfestival for børn ”Vilde 
Vulkaner”. 
Vil gerne sige tusind tak for et fantastisk år sammen med jer, og ser frem til det næste år 

med masser af sjove og skøre timer i klubben. 
Klubben har sidste dag før juleferien torsdag d. 19. Der er lukket fra. d. 20. til og med d. 3. 

januar. 
Håber I alle får en glædelig jul og kommer godt ind i det nye år, husk nu at passe på jer 

selv og hinanden.  :) 
Kærlig hilsen Anitha 
 

 
 

Skolepengetakster pr. 1. januar 2014 
 
Skolepenge 0. til 9. kl.: 

1. barn 1.140,- pr. md.  12.540,- pr. år 
2. barn 810,- pr. md.                   8.910,- pr. år 

3. og yderligere børn 600,- pr. md    6.600,- pr. år 
Skolepenge 10 kl. inkl. studietur: 
1515,- pr. md.               16.665,- pr. år 

 
 

SFO: 
1.140,- pr. md     12.540,- pr. år 
Der er ikke søskenderabat på SFO pladser 

SFO pengene dækker kun almindelige skoledage 
 

Klub: 
560,- pr. md        6.160,- pr. år. 
 

En dagspasning:  
105,- pr. dag 

 
 
TSS (Tidlig SFO Start): 

 2.450,- pr md. (April, Maj, Juni) 
 

11 betalingsmåneder (juli er betalingsfri) 
 
Der tillægges fortsat gebyr på kr. 50,00 for de elever, som ikke er tilmeldt PBS.   
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Fredag d. 31. januar 2014 lukker skolen kl. 11.30 !  

Der vil være vikar i SFO, som passer børn, som er indskrevet i SFO, ingen endagspasning 
denne dag.  

Det pædagogiske personale tager på det årlige internatkursus med overordnet emne: 
Arbejdsglæde og forandringsprocesser.   
 

 
Ferieplan 2014-2015 

 
Skolestart mandag d. 11. august 2014 
1.-10.kl. kl. 9.00-11.30 

Skolestart tirsdag d. 12. august 2014  
Bh.kl. kl. 9.00-11.30 

Efterårsferie uge 42 mandag d.13.oktober – fredag d. 17. oktober 
Skoledag lørdag d. 25 oktober  2014 
Juleferie mandag d. 22. december – fredag d. 2. januar  

Vinterferie uge 7 mandag d. 9. februar – fredag d. 13. februar  
Påskeferie mandag d. 30. marts – mandag d. 6. april  

Bededag fredag d. 1. maj  
Kr. Himmelfart torsdag d. 14. maj – fredag d. 15. maj 

Pinse d. 25. maj 
Grundlovsdag d. 5.juni  
Sommerferie start mandag d. 29. juni 

 
Forventet skolestart mandag d. 10. august 2015 

 
 
 

 
 

Tak for samarbejdet og jeres engagement i årets løb.  
 

Fra alle os til alle Jer 

 
EN RIGTIG GLÆDELIG JUL    

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


