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Hip Hurra, vi har fødselsdag! 
 

     
 

 
 

 
 

Jan Pedel har fuld gang i kageuddelingen. 
 

 

 

I dag har vi fejret 

Realskolens 116 års 

fødselsdag. Vi har sunget 

fødselsdagssang og fået et 

stykke kage og kakaomælk  
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Bøger 
Det er meget vigtigt, at I alle holder godt styr på netop de taskebøger, som I har fået 
udleveret. 

Pas på med ikke at bytte rundt på bøger, når I fx arbejder i grupper.  
I hæfter personligt for de bøger, som er stemplet ud til jer, og alle bøger skal 

afleveres senest til sommerferien. 
Afleverer I ikke, får I først en hjemkaldelse, og derefter sender vi en regning på 
bogens aktuelle pris. 

Husk at sætte bogbind på alle taskebøger! (så er de også nemmere at kende !) 
 

Skolefoto 
Torsdag d. 10/10 og fredag d. 11/10.  Eleverne har allerede fået sedler med hjem. 
Har du ikke fået en fotoseddel, så kig i barnets taske eller kontakt klasselærer. 

 
Fripladsansøgninger 

Ansøgningsfristen er udløbet. Besked om, hvorvidt man har fået bevilget tilskud, kan 
forventes i december.  

Skolen følger Fordelingssekretariatets regler på området. 
 
Fælles forældremøde 

Det fælles forældremøde arrangeret af bestyrelsen bliver i år torsdag d. 31.oktober 
kl. 19-20.30.  

Oplægsholder bliver Peter Lund Madsen, som vil tale om emnet Barnehjernens 
udvikling – Hvorfor er børn så underlige. 
Indbydelse er sendt ud. 

 
Lockout  

Vi prøvede efter bedste evne at kompensere afgangsklasserne for mistede timer 
sidste skoleår. Vi vil ikke afholde mere kompenserende undervisning for de øvrige 
klasser, da vi på grund af vores dygtige lærere samt et højt undervisningstimetal 

rigeligt kan nå de mål som er sat os af både Undervisningsministeriet samt os selv. 
 

UGE 43 
Husk uge 43 er fælles skoleuge for 1-8 klasse. Der er skoledag fra 08.00-12.45. 
SFO vil åbne klokken 12.45 i denne uge. Husk det er skoledag lørdag 26/10, hvor I 

forældre er inviteret til at komme og se hvordan ugen er forløbet. En sådan uge er en 
stor og spændende ting, både for store og små. Det er vigtigt for os at pointere, at 

selv om vi er en faglig skole, så er der også et stort socialt fokus med denne uge. Ikke 
alting kan gøres op i faglighed og det sociale udbytte af fælles skoleuge er også 
dannelse! 

 
SKOLENS RINGETIDER: 

3.-10.kl 
Enten: 
1. modul   8.00 -   9.30 

2. modul  10.00 - 11.30  
5. time 12.00 - 12.45  

3. modul 12.55 - 14.25 
0. – 2.kl 
1. modul   8.00 -   9.30 

2. modul  10.00 - 11.30  
3.modul 12.10 - 13.40 

 
 
Eller: 

1. modul   8.00 -   9.30 
2. modul  10.00 - 11.30  

3.modul 12.00 - 13.30  
7.time 13.40 - 14.25 
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Skolefodbold 
Traditionen tro deltager skolen i Ekstra Bladets skolefodbold. Vi deltager med et 
drenge og et pigehold, i år er det igen fortrinsvis elever fra 9.kl. Pigerne blev 

desværre slået ud i anden runde. Drengene skal i 3 runde på torsdag møde Østre 
Skole. 

Som det kan ses på nedenstående billede, er fodbold en ting der kræver fuld 
koncentration!  

 

 
 

Jeppe giver den fuld gas, han vil nå først frem! 
 
Skoleintra  

Alle elever på skolen og forældremyndighedsindehavere, har fået kode til skolens 
INTRA. Meddelelser fra skolen til elever og forældre foregår elektronisk.  

Der ligger link til intra på skolens hjemmeside www.nykfrealskole.dk,  
Ved problemer med skoleintra er I velkomne til at kontakte Kenneth enten på 
Kenneth@nykfrealskole.dk eller ved personlig henvendelse eller på tlf. 24 60 07 94.  

Forældre skal tjekke intra 2 gange om ugen, elever HVER dag.  
Lærerne lægger større opgaver i lektiebøgerne. Klasselærerne sender indkaldelse til 

forældremøder og skole-hjemsamtaler via intra, ligesom jævnlig orientering om stort 
og småt leveres over intra.  

 
PBS! – Tilmeld dine betalinger af skolepenge til PBS – Hvis du ikke er tilmeldt 
opkræver skolen administrationsomkostninger på kr. 50,00 pr. gang.  

 
Aflevering og afhentning af børn.  

 
Vis hensyn til de bløde trafikanter!  
Brug parkeringspladsen ”CEMENTEN” ved hallen, ved biblioteket eller ved det 

tidligere rådhus, og lær jeres børn en sikker skolevej. 

http://www.nykfrealskole.dk/
mailto:Kenneth@nykfrealskole.dk
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Lejrskole – øjenvidne beretninger fra elever!! 

 
Da det blev offentliggjort i 4 klasse, at lejrskolens placering blev Møns Klint Resort 

incl. fuld forplejning, fede hytter og i naturskønne områder, kom armene over hovedet 
og jubelen fik frit løb. Forberedelserne hjemme på skolen var ikke at finde på, hvad vi 
skulle foretage os, men nærmere hvad vi ikke skulle foretage os. Nu gjaldt det for 

arbejdsgrupperne om at udvælge og sælge den aktivitet, man ikke kunne leve uden at 
prøve. Fremlæggelserne i klassen tog kegler og stemmerne blev talt op. Billederne 
taler sit eget sprog, skulle jeg mene  

4.klasse fortæller:  

Jeg giver den her lejrskole 5 stjerner, fordi det har været verdens bedste lejrskole 
med masser af spænding, godt samarbejde, nye ting at prøve, god underholdning og 
masser af leg. Derudover - søde lærere til at hjælpe os.    – Lauritz 

Jeg syntes, det har været en rigtig god tur. Jeg syntes, det har været nogle rigtig 
søde kammerater at være sammen med. – Victor 

 

 
 
Vincent havde fødselsdag. Han blev 10 år. Han smilede over hele hovedet og så måtte 

vi lege. Vi hyggede os rigtig meget – Gustav 
Der var mange muligheder. Det er helt sikkert et sted jeg har lyst til at komme igen. 

– Anika 
Man finder altid noget godt på Møn - Klara  
GPS-Løbet var helt klart det sjoveste, vi fik en GPS også løb vi bare af sted mod 

poster mit hold for vild men fandt heldigvis til bage. GPS-Løb det skulle man tage og 
prøve.                                                 
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Hele lejrskolen giver jeg 14 ud af 20 stjerner, hvis det skulle have været tyve stjerner 
skulle vi have været i Barcelona på luksus hotel med Fodboldkamp, og den kamp 
skulle være Barca mod Real Madrid og Barca ville jo som altid vinde stort. Deres 

aftensmad var rigtig god den smagte som om den var lavet af mester kokke. Hytterne 
var rigtig lækre med plads til 6 personer i hver hytte, vi havde også en fælles hytte 

hvor vi var om aftenen når vi skrev logbøger. – Rasmus 
Vi prøvede også at finde fossiler. Det var spændende, jeg fandt 28 vættelys. Det var 
mange, synes jeg.  Hele min lomme var fuld af vættelys. –Augusta 

Så vaskede vi gulv og så var rengøringen gjort og det var jo ikke så slemt. Jeg vil 
bare gerne sige at jeg synes, at det har været en super god lejrskole og jeg vil gerne 

anbefale den til andre klasser og familier og andre. I skal være forberedt på det helt 
store og i skal glæde jer. – Mathilde 
Hyggeligt fordi: Alle ens venner var der, Vincents og Cecillies fødselsdag, Om aftenen 

når vi skulle sove, Om aftenen når vi skrev logbog – Liv. 
 

 
 
Det kan rigtig godt betale sig, at tage på den tur vi var på. Det er meget hyggeligt og 

stort set altid noget at lave, hvis man var der lige så længe som vi var der. Man 
kunde bare gå ind i ens hytte vis man trængte til at slappe af. Det er hyggeligt fordi 

man næsten kunne gøre hvad man ville. Nogle kom til skade eller blev syge, men det 
har nok bare været rent uheld. – Vincent 
Jeg havde glædet mig rigtig meget til at komme til Møn og i klassen havde vi arbejdet 

meget med turen inden vi skulle af sted så vi vidste hvad det var vi skulle op til.                                                     
Mellem træerne var der spændt nogle metal snore ud som vi skulle gå på og så skulle 

man holde rigtig godt fast i nogle andre metal snore som var under armene på os. Vi 
havde en sele om maven med nogle kroge som blev sat fast på linen som vi holdt fast 
i. Jeg synes at det var helt vildt spændende og det var ikke farligt, fordi der var en 

god sikkerhed - Malte 
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Så skulle vi hjem og spise. Jeg gik sammen med en ven så var jeg kommet hjem - 
men Fiona og Liv og Anika og nogle andre var væk i skoven. De var først hjemme 
igen da jeg var i bad. – Julianna 

 

Vi hørte også en masse jazz på vejen og det var sjovt fordi vi hyggende os. – Isabella 

 

Det var en hyggelig aften hvor der blev holdt fødselsdag. Der var balloner der 
blinkede men da vi fik kage fik jeg ondt i maven det var ikke sjovt men det gik hurtigt 

over igen. – Fiona 

 

Hvis man skulle tisse om natten så var der et lille stykke at gå hen til toilettet. Man fik 

Mega meget luksus og jeg vil anbefale den til måske en familie. - Silke 

 

 

SFO Smørhullet 

 
Så har der igen været sommerfest i Smørhullet. Dette år med rekord høj tilslutning, 

der var over 200 tilmeldte. Vejret var forrygende. Der var modige børn, som optrådte 
og som noget nyt, modtog de et diplom for deres indsats. Tak til Tina fra 
forældrerådet, for de fine diplomer. Efter endt forestilling i gymnastiksalen, var der 

pølser og brød på bålet, symbolbrænding i læder, der blev lavet trylle briller, 
sommerfugle, gips fingre, kartoffelmelsdukker m.m. Der blev også tid til en tår most 

eller en kop kaffe. Dejligt at der kommer så mange glade børn og forældre og støtter 
op om forældrerådets årlige arrangement i Smørhullet. Pengene fra salget, går til 
forældrerådet, som beslutter hvad pengene skal bruges til.  

SFO’s overnatning for 1., 2., og 3. kl. er pga. ”fælles skole uge” flyttet til d. 15.-16. 
november. I vil få mere information, når tiden nærmer sig. 

SFO og 3. kl. har i uge 36 for pigerne og i uge 38 for drengene holdt trivselsuger. 
Dette er uger, hvor børnene er på ture ud af huset alle ugens dage, hvor de øver sig i 

at samarbejde og løse konflikter.  
2. og 3. kl. er ved at øve til cykelprøve. Dette gør at skolegården nogle dage, er fyldt 
med cykellister. 0. og 1. klasse øver også trafik, men skal ikke deltage i prøven. 

Cykelprøven finder sted d. 25. september, hvor Per betjent kommer og tjekker cykler, 
hvorefter børnene skal vise at de kan gennemføre en cykelbane.  

Efter efterårsferien begynder vi på juleværksteder i Smørhullet. Det bliver derfor en 
tid, med hemmeligheder og en tid, hvor man som forældre ikke må vide det hele ;-) 
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Bestyrelsens klumme 

 Kære forældre, elever og medarbejdere på Realskolen 

Så kom skoleåret rigtig i gang, og det vrimler med aktivitet på skolen igen. 
Velkommen til de nye elever, de nye forældre og de nye medarbejdere på Realskolen.  
Efteråret bringer flere arrangementer med sig – både for store og små. Hvert år 

deltager Realskolen i fejringen af Lærerens Dag, som i år er fredag den 4. 
oktober. Lærerens dag er en international mærkedag, hvor man verden over 

markerer lærernes store indsat i deres daglige virke med undervisning af vores og 
verdens børn. Læreren kan fejres med en lille blomst fra haven, en tegning, et .. 
hvad som helst. Det handler om at give det ekstra klap på skulderen, som vi alle 

bliver gladere af at få. Brug evt. klassens forældreråd til at koordinere.. 
 

Dette efterår bliver vi måske lidt klogere på, hvorfor børn er så underlige! Det 

er med stor glæde at bestyrelsen kan invitere til Fælles Forældremøde med 
hjerneforsker dr. med. Peter Lund Madsen, som holder oplæg over emnet 
”Hvorfor er børn så underlige?” Et spørgsmål, som du måske har stillet dig selv nogle 

gange. Vi glæder os til at få svaret torsdag den 31. oktober.  
 

Som flere måske har bemærket er annonceringen efter skoleleder nu sat i værk 
– bla. i vores lokale avis Folketidende.  Ofte bliver jeg spurgt, hvorfor vi slår stillingen 

som skoleleder op. Bestyrelsen er rigtig glad for samarbejdet med skolens daglige 
ledelse. Kenneth Mogensen blev konstitueret skoleleder og Susanne McKay 

konstitueret viceskoleinspektør, da vores tidligere skoleleder blev sygemeldt og 
senere fratrådte sin stilling. Men bestyrelsen er af den mening, at skolelederposten er 
så vigtig for en skole, at det mest reelle er at slå stillingen op og gennemføre en 

ansættelsesprocedure. På denne måde søger vi at give den kommende skoleleder det 
bedst mulige afsæt til sit fremtidige virke, som begynder den 1. januar 2014.  

 

 Har du en god idé eller noget du undrer dig over? Bestyrelsen er valgt blandt 

forældrekredsen, vi er din repræsentant i skoleledelsen og vi har også brug for dine 
inputs. 

Du kan kontakt bestyrelsen på; bestyrelsen@nykfrealskole.dk 
 

 
Vi ses den 31. oktober til Fælles Forældremøde, 
 

 
Venlig hilsen 

Trine Termann Kristiansen, formand 

http://laererdag.dk/
http://laererdag.dk/
http://laererdag.dk/
http://laererdag.dk/
http://laererdag.dk/
mailto:bestyrelsen@nykfrealskole.dk

