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Fliser omkring træet i skolegården 
 

Mens lærere og dermed elever var lockoutet, fik vi lavet et voldsomt tiltrængt 

flisearbejde omkring vores gamle Realskoletræ. Det gav et løft, både til 
sikkerheden og det visuelle. Vi mangler kun lige kunstgræsset, som skal 

skæres til og ligge omkring selve træet. Det bliver leveret fra Sverige snarest, 
og så er det område færdigt for nu. 

 

 
 

Legeredskab ved SFO 
Også SFO'en har haft gang i fornyelse. De har investeret i et stort "multi-

legeredskab", som er opført på grænsen mellem SFO og skole. Det har både 
pyntet og givet mange glade børn med nye legemuligheder. 

 

Så kom foråret endelig! Forventningsfulde vejrer vi 

varmere tider. Aktiviteten i skolegården stiger 

voldsomt, og smilene bliver nemme at plukke på 

vejen gennem gården. Men ikke kun legeaktiviteten 

er stigende. Det mærkes tydeligt, at alle lærere og 

elever giver den fuld gas med det faglige. Sommeren 

venter lige om hjørnet, og vi glæder os :-) 

 



 
 
AKT uddannelse 

 
Skolen har valgt at uddanne en AKT ressourceperson. AKT står for Adfærd 

Kontakt Trivsel. 

En AKT'er kan hjælpe os til at blive endnu bedre til at rumme børn, som har 
lidt anderledes behov og adfærdsmønstre, end vi er vant til. Lisbeth Aner 

starter på uddannelsen, og vi glæder os til Lisbeth bliver færdig og får beriget 

os alle med sin nye viden.  

 

SFO Smørhullet: 
Smørblomsterne, der startede d. 1. april, er kommet godt fra start på 

Realskolen. De har haft det hele for sig selv, så det har været en meget rolig 
start. Børnene er endnu ikke inddelt i klasser, men vil blive det efter pinse. 

Vi voksne i SFO har virkelig savnet vores skolebørn – vi har manglet den 
opdragende effekt, som de har på Smørblomsterne. – Det er blevet meget 

tydeligt, hvor meget det betyder, at der er nogle, der ved, hvad man må og 
ikke må. Vi glæder os over, at skolebørnene er tilbage, så vi nu kan fortsætte 

med aktivitetstilbud, som er planlagt.  



Torsdag d. 16. maj flytter SFO i Bangsebroskoven. Vi går derud med alle 
børnene og tæller skridt på vejen. Det samlede antal skridt vil blive meldt til 

konkurrencen ”lev livet”, som TV2øst har kørende. Forældrene skal hente 
deres børn i skoven. Forældre og søskende er 

meget velkomne til at komme og hygge med 
os i skoven, hvor der bliver mulighed for at 

lave bålbrød og riste pølser m.m. Der vil også 
være et lille orienteringsløb og andre 

aktiviteter, som man kan deltage i. 

Torsdag d. 6. juni går vi igen i skoven. Denne 
gang går turen til Kohaveskoven, hvor vi skal 

have det årlige Smørhulsløb. Børn og 
forældre inviteres til at gå/løbe en tur i 

skoven på 3. km.  
 

Onsdag d. 19. juni holder vi sommerafslutning for både KLUB og SFO. Det er 
endnu ikke besluttet, hvad vi skal, men det bliver en tur ud af huset. Denne 

dag er en frittedag – og altså kun for de børn, der er tilmeldt SFO og 
KLUB (ingen endagspasning). 

Fredag d. 28. juni er sidste dag før sommerferien. Smørhullet har åbent for 
tilmeldte børn, men fra kl. 12.00  vil det være vikarer, der passer børnene. 

Forældre skal skrive på tabulex, hvad tid de forventer at hente deres barn 
denne dag.  

Der er åbent for feriepasning af tilmeldte børn i sommerferieugerne 27, 28 og 

32 – Det koster 103,- kr. at blive passet på en feriedag.  
Der er lukket i ugerne 29, 30 og 31.  

 
 

 
 

KLUB: 
Børnene i klubben er ved at forberede sig til 

musikfestival ”Vilde Vulkaner”, som de igen i 
år, deltager i. Festivalen er fra d. 3. – 5. juli og 

forgår i Vordingborg. I klubben bliver der øvet 
på den optræden, som børnene vil fremføre på 

festival. 
Klubben er inviteret til at deltage i 

Smørhulsløbet d. 6. juni, hvor de kan vælge at 

løbe eller at stå post. 
D. 19. juni tager klubben med Smørhullet på 

udflugt – der vil ikke være åbent i klubben, for 
de børn, der ikke deltager i turen.  

Der er sendt tilmeldinger ud til 3. kl. vedr. 
klubtilbud næste skoleår, og der er allerede 



rigtig mange, der har tilmeldt sig. Vi glæder os til at tage imod de nye børn.  
Sidste dag i klubben i dette skoleår er torsdag d. 27. Juni.  

 
 

 
Indskolingen 

Indskolingen 0. – 2. klasse 
Hvert år i marts måned tager hele indskolingen ”en dag ud af huset”, hvor vi 

besøger Ishøj teater samt seværdigheder i København. I år havde vi, som 

optakt til et kommende P-fagsemne, valgt at besøge Zoologisk have med vores 
fire klasser. Det blev en dejlig oplevelse, og ud over vores plan om at se de 

store pattedyr fra Afrikas savanne, fik vi også fornøjelsen af at opleve ”Den 
arktiske ring”. 

Tilbage i skolen har vi netop afsluttet det natur/teknik P-fagsemne, som tog 
sin begyndelse i Zoologisk have i København. Eleverne er blevet undervist på 

hold, på tværs af klasserne. Vi har kaldt emnet ”Dyr på Afrikas savanne”. Vi 
har set film og læst bøger om emnet, vi har leget ”leopardfange”, gået 

pasgang som en giraf osv. På vores morgensamlinger har vi læst historier og 
sunget sange om dyrene. Eleverne har lavet deres egne små fagbøger omkring 

fire dyr på savannen: Næsehorn, elefant, giraf og leopard. I forbindelse med 
emnet har eleverne fået udleveret et spørgeskema omkring de fire dyr, og de 

har med stor interesse deltaget i en lille konkurrence.  
 

 
 



Efter pinse går vi i gang med et P-fagsemne inden for faget idræt, og her kan 
eleverne få viden om en bestemt sportsgren og afprøve denne i praksis. De fire 

sportsgrene, som vi har valgt at arbejde omkring er: Karate, fodbold, håndbold 
og dans. – Vi håber på et aktivt og spændende forløb. 

 
 

 

 
 

Bogaflevering 
Tiden nærmer sig, hvor I skal aflevere bøger fra bogdepotet. 

Husk: I hæfter personligt for netop de taskebøger, som er stemplet ud til jer, 
og som I har fået udleveret, og alle bøger skal afleveres inden sommerferien. 

Afleverer I ikke, får I først en hjemkaldelse, og derefter sender vi jer en 
regning på bogens aktuelle pris. 

0.-6. kl.: Faglærerne samler bøger ind fra deres eget fag senest den sidste 

lektion i uge 25, de har jer. Bøgerne bæres (eleverne vil gerne hjælpe ) i 
bogdepotet og lægges på eller under bordene, der er sat op til lejligheden. 

7.-10. kl.: I år er der bemandede åbningstider i bogdepotet, hvor I elever selv 
skal aflevere jeres bøger, og bøgerne skal afleveres så hurtigt som muligt 

efter hver enkelt prøve. 
Eleverne i 9. og 10. klasserne er blevet bedt om at aflevere bøger fra de fag, 

som de ikke længere modtager undervisning i. Der var åbent i bogdepotet 
tirsdag d. 7.5.2013 kl. 8.00-10.00 og onsdag d. 8.5.13 kl. 8.00-10.00. 

Derudover er der åbent på følgende datoer: 



onsdag d. 12.6.2013 kl. 8.00-10.00 
onsdag d. 19.6.2013 kl. 8.00-10.00 

fredag d. 21.6.2013 kl. 8.00-14.00 
mandag d. 24.6.2013 kl. 12.00-14.00 

onsdag d. 26.6.2013 kl. 10.00-13.30 (dog kun for 8a, 8b og 7a, som har sidste 
prøvedag tirsdag og onsdag). 

 
Venlig hilsen Annette E. 

 

Orientering om buskort for skoleåret 2013/14 
 

                                            
 

 
Skolen har valgt, at sætte forældrebetalingen for et skolebuskort til kr. 600,- 

for skoleåret 2013/14.  

Det er et engangsbeløb, der bliver opkrævet sammen med skolepengene for 
september måned. 

 
Der skal som noget nyt overholdes følgende minimumsafstande mellem hjem 

og skole: 
 

Bh.kl til 3. kl. = minimum 2,5 km. 
4.kl. til 6. kl. = minimum 6,0 km. 

7.kl. til 9. kl. = minimum 7,0 km.  
10.kl. = minimum 9,0 km. 

 
 

 
Kortene er gyldige på hverdage fra kl. 7 til kl. 19. Gælder ikke week-end og 

helligdage. 

Bruges kortene udover dette tidsrum, må man selv købe almindelig billet. 
 

Forældre bedes udfylde befordringsansøgning, som kan findes på forsiden af 
Intra. 

 
Ansøgningerne returneres via intra eller afleveres/mailes til skolens 

kontor. kontor@nykfrealskole.dk 
 

Ansøgningsfristen er så hurtigt som muligt – så kortet kan være klar til 
brug til august. 

mailto:kontor@nykfrealskole.dk


 
Det færdige kort vil blive sendt hjem til jeres folkeregisteradresse inden 

skolestart 
 

Ved mistet kort vil der blive opkrævet 150 kr. i gebyr for fremstilling af et nyt. 
 

Med venlig hilsen 
 

Malene Winge/kontoret 

 
 

9. og 10.kl. afsluttende prøver  
Skriftlige prøver er startet fra d. 13.maj til d. 23.maj, begge dage inkl. - se 

nærmere på kalenderen i intra og på skolens hjemmeside. 
Mundtlige prøver fra mandag den 3.juni - onsdag den 27. juni 2012 - begge 

dage inkl. - endelig plan vil være at finde på skolens hjemmeside. (Planen 
koordineres med de øvrige skoler i Guldborgsund Kommune). 

 
Udtræksfag: 

Humanistisk gruppe:  
9a mundtlig tysk 

9b samfundsfag 
Naturfaglig gruppe:  

9a mundtlig matematik 

9b geografi  
 

Dimission holdes for 9.kl. onsdag d. 26.juni og for 10.kl. 
torsdag d. 27.juni. 

   
Afgangselevernes sidste skoledag bliver i år fredag d. 31.maj, hvor alle 

elever møder fra kl. 8-11.30 
 

Ferieplan 2013-2014 
 

Skolestart Mandag d. 12. august 2013 
1.-10.kl. kl. 9.00-11.30 

Skolestart Tirsdag d. 13. august 2013  
Bh.kl. kl. 9.00-11.30 

Efterårsferie uge 42 d. 14.oktober – 18.okt.  

Skoledag lørdag d. 05.okt. 2013 
Juleferie mandag d. 23. – fredag d. 3.jan.  

Vinterferie uge 7 mandag d. 10. – fredag d. 14. februar  
Påskeferie mandag d. 14. – mandag d. 21. april  

Bededag fredag d. 16.maj  
Kr. Himmelfart torsdag d. 29. – fredag d. 30. maj 

Grundlovsdag d. 5.juni  



Pinse 9. juni 
Sommerferie start mandag d. 30.juni 

 
Forventet skolestart mandag d. 11.august 2014 

Ferieplanen ligger også på skolens hjemmeside: www.nykfrealskole.dk 
 

 
Sidste skoledag inden sommerferien er fredag d. 28.juni 2013, hvor 

eleverne møder fra 8-11.30 

 
 

Vi ønsker jer et dejligt forår. 

 
 

Bestyrelsens klumme 

 
Kære forældre og elever 

Dette forår bragte forandring ind over vores skole.  
Lockouten forlængede pludselig påskeferien med adskillige dage. Og fra at 

være et par ekstra fridage, blev det dag for dag sværere for forældre at finde 

pasningsmuligheder/legeaftaler for deres børn, mens de ældre elever blev 
urolige for den kommende eksamensperiode uden forudgående undervisning.  

I bestyrelsen så vi tiden lidt an før, vi tog beslutning om, hvordan vi skulle 
forvalte en evt. besparelse (ubrugte lærerlønninger), og har nu besluttet, at 

den skal sendes ind i skolen igen, hvor den kan komme alle eleverne til gode 
ved fagligt løft og udvikling. Der bliver derfor sat en pæn portion af til 

bogkontoen, med primært sigte på det naturfaglige undervisningsfelt. 
Derudover indkøbes der interaktive tavler, sådan at alle klasseværelser har en 

interaktiv tavle efter sommerferien – det har været et stort efterspurgt ønske 
både fra lærere og elever. 

Og for at give vores afgangsklasser det bedst mulige løft inden de eksamener, 
som de siden mandag har siddet og svedt over, blev der straks efter 

lockoutens ophør sat midler af til ekstra timer og fagdage til dem. 
 

Internt på skolen har der også været forandring dette forår. Efter gensidig 

aftale med bestyrelsen fratrådte Anita Herdahl sin stilling som skoleleder. 
Kenneth Mogensen er derfor konstitueret skoleleder, mens han har Susanne 

McKay som konstitueret viceskoleinspektør. Stillingen som skoleleder slås op 
og søges til besættelse senest 1. januar 2014.  

Dette forår bragte også forandringer i skolens bestyrelse. Vi blev nød til at sige 
farvel til Thomas Urfeldt og Joan Kragh, som begge har børn der afslutter 

skolen her til sommer. Bestyrelsen består nu af følgende medlemmer og har 

http://www.nykfrealskole.dk/


konstitueret sig således: 
 

Trine Termann Kristiansen, formand 
Jakob Nielsen, næstformand 

Helle Zier 
Jane Jakobsen 

Palle Weje 
Morten Ahlefeldt Hansen 

Søren Paludan 

Susanne Hansen (suppleant) 
Ole Fog (suppleant) 

 
Der er følgende udvalg: 

Økonomiudvalg: Søren Paludan, Jakob Nielsen, Trine Termann Kristiansen  
Kommunikationsudvalg: Helle Zier, Trine Termann Kristiansen, Morten 

Ahlefeldt Hansen 
Fundraisingudvalg: Palle Weje, Jane Jakobsen 

Byggeudvalg: Jakob Nielsen, Jane Jakobsen 
Selvevalueringsarbejdsgruppe: Trine Termann Kristiansen, Palle Weje, Jane 

Jakobsen 
 

 
Kontakt bestyrelsen 

Vi i bestyrelsen har altid brug for input fra resten af forældregruppen. Du er 

derfor meget velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har gode ideer 
eller har noget, som du mener, bestyrelsen bør tage op. Du kan bl.a. skrive til 

e-mail: bestyrelsen@nykfrealskole.dk 
 

På vegne af bestyrelsen vil jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer  
 

Trine Termann Kristiansen, formand 
 

 


