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Realskolen næste skoleår 

 

En privatskole skal ”stå mål” med en folkeskole. Sådan er det defineret. Det betyder 

ikke, at vi skal være ligesom. Forandring fryder, og vi skal være anderledes. Ikke fordi 

det at være anderledes er en kvalitet i sig selv, mere fordi vi kan og vil være bedre! 

Vi gør allerede mange af de ting, som folkeskolereformen lægger op til ift timetal 

samt tidlig sprogundervisning. Men det betyder ikke, at vi så skal stå stille. I vores 

Så kom det gode vejr 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  
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optik gør folkeskolen nu et forsøg på at indhente os, men vi bevæger os stadig 

fremad. 

Vi vil ikke have tvungen undervisning efter kl 14.25 her. Vi kan se, hvor lidt ”krudt” 

der er tilbage i børnene på det tidspunkt. Men vi vil gerne have mere liv på skolen om 

eftermiddagen, det skal bare være på frivillig basis. 

Derfor vil skolen næste år udbyde valgfag om eftermiddagen mandag-torsdag. 

Det første valgfagskatalog er udsendt til eleverne (fra 5. klasse og op). Vi er spændte 

på, hvor mange der byder ind. 

Valgfagene vi udbyder lige nu er Spansk, Kinesisk for begyndere, Materiale og design, 

Billedkunst, Mad - teknik og forståelse, Tai Chi, Skakklub, Løbeklub samt Filmmaking. 

Valgfagene har forskellige tidsrammer. Nogle er af et års varighed, andre er 

sæsonafhængige. Meningen er, at vi vil kunne udskifte nogle valgfag eller udbyde 

andre i løbet af året. Det skal være fleksibelt og tilpasset det behov, som viser sig. 

Vi udvider også åbningstiden næste år. Fremover vil eleverne fra 6. klasse og op have 

mulighed for at blive på skolen til kl. 15.45. Ønsket er at etablere et studiemiljø, hvor 

eleverne kan gøre opgaver og fælles arbejde færdige, inden de går hjem.  

Det er vigtigt for os at være tydelige. Tiden fra sidste undervisningslektion og frem til 

kl. 15.45 er til børn, der vil arbejde på lektier eller andet. Det er ikke til børn, der vil 

spille fodbold i skolegården eller lignende. Det har vi klubbørn der gør, og de skal 

også kunne være her. 

Det er vigtigt at bemærke, at der selvfølgelig er voksne på skolen frem til børnene går 

hjem, men der er ikke tilsyn i traditionel forstand, hvor en voksen hele tiden holder 

øje med børnene. Vi forventer, at de børn, der er her, er så store, at vi kan ”nøjes” 

med at være nemme at finde samt at kigge til dem lejlighedsvis. 

Der vil være lektiecafé 2 gange om ugen for mellemtrinnet, en dag med en 

dansklærer samt en dag med en matematiklærer. 

Der vil også være studiecafé for udskolingen efter samme princip, en dag med 

dansklærer samt en dag med matematiklærer. 

 

5. klassernes teaterprojekt  

Hele april måned arbejdede 5. årgang hårdt på en genopførsel af Bølle-Bob.  
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Samtlige elever knoklede på projektet - roller skulle læres, kulisser skulle males, 

billetter og plakater skulle designes, og eleverne var med til at lave lyd og lys til 

forestillingen, alle havde vigtige ansvarsområder   

Vores dygtige og engagerede elever optrådte for hele skolen, samt for forældre og 

søskende d. 31-4 og d. 1-5. Alt i alt blev det til fire forestillinger, hvor de høstede 

velfortjent ros for deres kæmpe indsats og fine præstation.  

Vi (lærerne) har været så imponerede over vores elevers evne til at indgå i et 

forpligtende fællesskab som sådan et projekt er. De har arbejdet sammen på tværs af 

klasser og den daglige gruppestruktur.  

Det har givet os alle – voksne og elever - en enestående mulighed for at se elevernes 

ressourcer i nye sammenhænge. Fantasien har blomstret og børnene har fået vist, 

hvad de mestrer og samtidigt lært, at deres kammerater også har noget unikt at byde 

ind med   

Børnene udtaler selv om projektet: 

Jeg kunne især godt lide, at alle holdt sammen, og at man følte sig helt speciel - som 

en brik i et større puslespil, hvor alle er vigtige. Mangler der bare én brik, virker det 

ikke. Jeg synes, at alle gjorde deres bedste.  

Jens Kristian 5.B  

Inden vi startede på teaterstykket, havde jeg monster meget sceneskræk, og jeg 

kunne slet ikke synge foran andre. Men Lisemette havde jo en solosang, så jeg måtte 

gøre det, selvom jeg var meget nervøs. Vi arbejdede meget på at få mig til at synge 

højere og kraftigere, og det lykkedes til sidst. Det tog tid at overvinde min 

sceneskræk, men nu har jeg lært, at jeg godt kan! 

Frederikke 5.A 
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Jeg har opdaget, hvor nemt det er, og hvor hurtigt det går, når man samarbejder. 

Men også hvor svært det kan være at overholde sin tidsplan.  

Phillip 5.B 

Som sufflør har jeg lært at skimme en tekst og være koncentreret og fokuseret. Jeg 

synes, der er kommet mere sammenhold i klassen og på årgangen efter ”Bølle-Bob”. 

Det har både været sjovt, fedt og hyggeligt at spille teater.  

 

Freja T. 5.A  

Jeg har lært at tro på mig selv – at det, jeg gør, er godt nok. Det har været sjovt at 

spille min rolle, for Kitt er en helt anden pige, end jeg selv er.  

Liva 5.A 

Som teknikker og musikansvarlig skulle jeg hele tiden være opmærksom på det, der 

skete på scenen. Jeg har lært at være koncentreret og have fokus de rigtige steder.  

Nicolas 5.A 

Jeg har fået et bedre sammenhold med mine klassekammerater, og så har jeg fået 

flere venner inde i parallelklassen.  

Emma 5.A 

Jeg synes, det har været en fed oplevelse. Jeg blev overrasket over hvor mange 

kulisser og rekvisitter vi kunne nå at lave på en måned. Jeg har set den kunstneriske 

side af mig selv.  

Ida 5.B  
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Vi er nu nået så langt med fagfordeling samt ansættelser af nye lærere, at vi 

kan røbe, hvad der sker. 

Vi har ansat 2 nye lærere 

Louice Bermann, som er kommende klasselærer for 1B og skal indgå i 

indskolingsteamet. Louice er en meget kompetent dame med undervisningserfaring i 

samtlige fag, som er på hendes skema. 

Linda Stougaard, som er kommende naturvidenskabelig lærer. Lindas tidligere 

klasse har vundet DM i matematik samt DM i badminton. 

Hermed kan vi også fortælle, hvem der er Dansk- og matematiklærere til 

skoleåret 2014-2015 

 

0.A: Dansk- og klasselærer Annette Kristiansen og matematiklærer Annette 

Kristiansen 

0.B: Dansk- og klasselærer Pia Christiansen og matematiklærer Pia Christiansen + 

Louice Bermann 

1.A: Dansk- og klasselærer Dorte Christensen og matematiklærer Christina Pedersen 

1.B: Dansk- og klasselærer Louice Bermann og matematiklærer Jytte Takahashi 

2.A: Dansk- og klasselærer Christina Pedersen og matematiklærer Dorte Christensen 

3.A: Dansk- og klasselærer Joan Pedersen og matematiklærer Jesper Møller 

3:B: Dansk- og klasselærer Helle Lundberg og matematiklærer Kis Olsen 

4.A: Dansk- og klasselærer Annette Eriksen og matematiklærer Jesper Møller 

5.A: Dansk- og klasselærer Susan Bagger og matematiklærer Kis Olsen 

6.A: Dansk- og klasselærer Christina Hansen og matematiklærer Per Knudsen 

6.B: Dansk- og klasselærer Christina Nissen og matematiklærer Kis Olsen 

7.A: Dansk- og klasselærer Dorte Kold og matematiklærer Per Knudsen 

8.A: Dansk- og klasselærer Susanne McKay og matematiklærer Helene Jensen 

8.B: Dansklærer Martin Hansen, klasselærer Joanna Christensen og  

        matematiklærer Linda Stougaard 

9.A: Dansk- og klasselærer Brian Winther og matematiklærer Helene Jensen 

10.A: Dansk- og kontaktlærere Christina Hansen og Per Knudsen og  

         matematiklærere Connie Normann og Per Knudsen 
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Forår i Indskolingen 
Det har været et spændende og indholdsrigt forår i indskolingen. Ud over vores 

almindelige undervisning er det også blevet til ”En dag ud af huset”, hvor vi var på 
besøg i Ishøj teater og Den blå planet.  I Ishøj teater så vi 
en forestilling med magiske indslag. Efterfølgende fik vi 

demonstreret, hvordan man tryller ild frem, og pludselig 
var der gået ild i Marius 0.A.’s hånd. – Stor begejstring hos 

kammeraterne – og Marius! 
I Den blå planet oplevede 

eleverne alle de flotte 
akvarier, fodring af fisk, 
og den spændende tunnel. 

På billedet lytter eleverne, 
medens underviserne 

fortæller og dissekerer en 
fisk.   
 

Efter vores besøg i Den blå planet, har vi i P-fag arbejdet 
med emnet ”Danske fisk i ferskvand og saltvand”. Eleverne 

har lært om forskellige fiskearter, og vi har også arbejdet 
kreativt med emnet. Vi har fremstillet akvarier i papkasser 

og dekorative papfisk. 1. klasse har haft besøg af en 
bedsteforældre, som vidste en masse om fisk, og de har 

også lånt et akvarie, som de har passet.  Vi sluttede vores 
fiskeemne med Fiskefrokost i alle klasser. På billedet ses 
2.b, klar til at spise.  Velbekomme! 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
Foråret har 

også budt på et emne om ENERGI i P-fag. Et svært, men meget spændende emne, 
om vind-, sol- og vandenergi, kroppens energi, fossile brændstoffer, fremtidens energi 
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og energi-spareråd. Vi har arbejdet meget praktisk og eksperimenterende med 
emnet, så eleverne kunne få tingene i hænderne, og der er blevet fremstillet 

vindmøller, huse og biler med solenergiceller. På billederne ses et fint lille 
strømkredsløb, lavet af Christian 0.B. samt et flot vandhjul, som Caroline 2.b og Niels 
0.B. er ved at teste. Vi fik også besøg fra DONG, og vores 2. klasser lærte om 

vindmøller og om at arbejde på vindmøllerne.  
Hilsen fra Indskolingen  

 
 
SFO Smørhullet 

Der er startet 29 nye forårsbørn i SFO d. 1. april. Det 

er dejligt at se hvor hurtigt og godt de er faldet til. 

Det er altid en fornøjelse at skulle lære de nye børn 

og deres forældre at kende. Det er en tid, vi altid ser 

frem til. En tid med stor aktivitet og masser af liv i 

SFO hele dagen.  

Onsdag d. 21. maj flyttede SFO og KLUB i Bangsebroskoven. Vi gik derud med alle 

børnene og talte skridt på vejen – Hvor mange skridt 

vil en hel SFO kunne samle? :-) Forældrene skulle 

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. 

Tirsdag d. 3. 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.  

Torsdag d. 19. juni holder vi sommerafslutning for 

både SFO og KLUB. 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. 27. juni er sidste dag før sommerferien. Smørhullet har åbent for tilmeldte 

børn, men fra kl. 11.30  vil det være vikarer, der passer børnene. Forældre skal skrive 

på tabulex hvad tid de forventer at hente deres barn denne dag.  
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Der er åbent for feriepasning af tilmeldte børn i sommerferieugerne 27, 28 og 32 – 

Det koster 105,- kr. at blive passet på en feriedag.  

Der er lukket i ugerne 29, 30 og 31.  

 

KLUB:  

Velkommen til Liselotte, der er blevet ansat i klubben. 

Liselotte er uddannet pædagog og har erfaring fra tidligere 

med arbejdet som klubpædagog.  

I klubben er der ved at blive forberedt til musikfestivalen 

”Vilde Vulkaner”, som klubben igen i år deltager i. Festivalen 

foregår i Vordingborg fra d. 2. til den 4. juli. I ugerne op til 

festivalen vil der i klubben blive øvet med de børn, der skal 

optræde. 

Det er stadig muligt at købe billetter til Vilde Vulkaner ved henvendelse til 

Liselotte eller Marianne.  

Der er sendt tilmeldinger ud til 3. kl. vedr. klubtilbud næste skoleår.  I løbet af maj og 

juni mdr. er 3. kl. inviteret til at komme og besøge klubben en dag om ugen. – Vi 

glæder os til at tage imod de nye børn.  

D. 21. maj gik klubben sammen med SFO’en tage på skovtur. Klubben deltager også i 

Smørhulsløbet d. 3 juni, hvor børnene kan vælge at løbe de 3 km. rundt i 

Kohaveskoven eller de kan vælge at være vejvisere og hjælpe med uddeling af vand 

og frugt.  

D. 19. juni tager klubben med Smørhullet på udflugt – der vil ikke være åbent i 

klubben, for de børn der ikke deltager i turen.  

Sidste dag i klubben i dette skoleår er torsdag d. 26. juni. 

Mvh Liselotte 
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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.-7. 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. 

8.-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. Såfremt I ikke skal til mundtlig prøve i fagene, skal I også 

aflevere disse bøger så hurtigt som muligt. 

Eleverne i 9. og 10. klasserne er blevet bedt om at aflevere bøger fra de fag, som de 

ikke længere skulle bruge i forhold til deres prøver. Der var åbent i bogdepotet 

onsdag d. 7.5.14 kl. 8.00-8.40 og torsdag d. 8.5.14 kl. 12.00-13.40. 

Derudover er der åbent på følgende datoer: 

Fredag d. 6.6.14 kl. 11.00-12.45 

Torsdag d. 12.6.14 kl. 10.00-13.30 

Tirsdag d. 17.6.14 kl. 12.00-14.00 

Torsdag d. 19.6.14 kl. 10.00-14.00 

Fredag d. 20.6.14 kl. 11.00-13.30 

Mandag d. 23.6.14 kl. 10.00-13.30 

Onsdag d. 25.6.14 kl. 8.00-12.00 

 

Venlig hilsen Annette E. 

 

Aflevering af nøgler til elevskabe 

 

Malene vil modtage nøgler, samt tilbagebetale de 50 kr. i depositum på 

alle mandag + onsdage 9.30-10.00 samt 11.30-12.00 
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Orientering om buskort for skoleåret 2014/15 

                                            

 

 

Skolen har valgt, at sætte forældrebetalingen for et skolebuskort til kr. 750,- for 

skoleåret 2014/15.  

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

september måned. 

 

Der skal 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 weekend 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. 

Det færdige kort vil blive sendt hjem til jeres folkeregisteradresse inden skolestart 

Det er vigtigt, at barnets navn står på postkassen, ellers returneres det til Movia ! 

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

 

Med venlig hilsen 

Malene Winge/kontoret 

 

mailto:kontor@nykfrealskole.dk
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Fripladsansøgninger 

Ansøgningsskemaerne er nu tilgængelige og kan printes ud fra Intra. Afleveres på 

kontoret. Sidste frist for ansøgning om fripladstilskud er 1. september 2014.05.22 

 

9. og 10.kl. afsluttende prøver  

De skriftlige prøver er nu vel overstået. 

Plan over de mundtlige prøver kan findes på hjemmesiden. 

 

 

Dimission holdes for 9.kl. onsdag d. 25.juni kl. 18.00 og for 

10.kl. torsdag d. 26.juni kl. 19.00 

   

Afgangselevernes sidste skoledag bliver i år onsdag d. 28.maj, hvor elever fra 3. 

– 10. klasse møder fra kl. 8-11.30.  

Elever i 3. og 4. klasse har mulighed for at blive på skolen frem til kl. 13.30 sammen 

med deres klasselærer. 

Elever i indskolingen slutter skoledagen som normalt kl. 13.40. 

SFO og klub åbner som normalt. 

 

Ferieplan 2014-15 

 

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 



12 

 

Grundlovsdag d. 5.juni  

Sommerferie start mandag d. 29. juni 

Skolestart mandag d. 10. august 2015 

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

 

Sidste skoledag inden sommerferien er fredag d. 27.juni 2014, hvor eleverne 

møder fra 8-11.30 

Vi ønsker alle en dejlig sommer. 

 

 

 

Bestyrelsens klumme 

Kære forældre 

Tak for en fin generalforsamling med god tilslutning og efterfølgende debat.  

I bestyrelsen ser vi frem til et spændende nyt skoleår, hvor Skolereformen skal finde 

sin form på Realskolen. Som privatskole skal vi ”stå mål med folkeskolen”. Det vil sige 

at vi har en større frihed til at vælge, hvordan vi vil forvalte de muligheder som 

reformen ligger op til. En frihed, der gør os i stand til at udvikle skoledagen i respekt 

for og på baggrund af Realskolens traditioner og værdigrundlag.  

  

På generalforsamlingen takkede flere medlemmer af bestyrelsen af efter deres 

periode(r), og der var ligefrem kampvalg om at komme ind på de ledige poster. Vi har 

derfor budt velkommen til to fædre, Jens Jensen og Anders Jørgensen, der begge har 

børn i indskolingen. De tre afdelinger af skolen er nu repræsenteret i bestyrelsen. 

  

Trine Termann som har været formand det seneste år, takkede personalet og 

bestyrelsen for det gode og tillidsfulde samarbejde, der har været i skoleåret, der 

både bød på lock-out og skolelederskift. Skolen er nu igen i ro og sund udvikling, og 

Trine ønskede derfor at trække sig fra forposten og overlade den til en anden.  

  

Skolebestyrelsen konstituerede sig derfor således: 

http://www.nykfrealskole.dk/
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Formand, Jakob T. Nielsen                           Nætformand, Trine Termann  

Best.medlem, Susanne Hansen                     Best.medlem, Jane Jakobsen 

Best.medlem, Morten Ahlefeldt Hansen          Best.medlem, Jens Jensen 

Best.medlem, Anders Jørgensen 

Suppleanter; Karin Andersen, Roberto Falconi 

Bestyrelsen har nedsat sig i følgende udvalg: 

Økonomiudvalg, Fundraising og kommunikationsudvalg, Bygningsudvalg, 

Trafikudvalg, Klageudvalg og Ansættelsesudvalg. 

  

Med ønsker om et godt forår. 

På bestyrelsens vegne 

Jakob T. Nielsen  

 


