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Oktober har ud over at stå i feriens tegn også budt på beslutnin-

Nordstrandskolen
Skoleleder
Flemming Hartmann

ger, der kommer til at betyde ændringer for skole og SFO. Det
nye budgetforlig indebærer ændringer på bl.a. SFO-området.

Administrativ leder

Der er fuld gang i afviklingen af de nationale test, som mere end

Ib Sørensen

nogensinde har fået bevågenhed. Læs mere videre fremme i informationsbrevet.

Kys og kør

Pædagogiske afdelingsledere
Christine Enemark, udskoling

Byggefeberen har ramt Nordstrandskolens udeområder for al-

Nelle Bjørch-Haderup, mel-

vor. Den 10. oktober blev etableringen af kys og kør banen på

lemtrin

Hartkornsvej påbegyndt. Banen ligger umiddelbart syd for bus-

Charlotte Rask, indskoling

holdepladsen og dermed foran skolens hovedindgang.

Anna Haarder, didaktisk

Banen er færdig inden længe og dermed skulle nogle af de vanskelige trafikforhold ved indkørslen til skolens parkeringsplads
kunne undgås. I kan hjælpe til med at sikre en hurtig afsætning
og ved at gøre børnene klar til afsætning og undlade at gå med
ind på skolen. Et farvel, et kys og så videre i dagens tekst!

leder

Nationale test – datainformeret ledelse.
Nordstrandskolens elever er i fuld gang med at udføre nationale test. De obligatoriske test udføres om
foråret, men der er mulighed for at tage tilsvarende test frivilligt to gange yderligere.
Vi har valgt, at når en elev har udført en obligatorisk test i foråret, skal den følges op med en frivillig
test i efteråret.
Der er i dag langt bedre muligheder end tidligere for at sammenligne test og diagnosticere problemfelter, end der har været tidligere.
Resultaterne fra testene benyttes til at vurdere om de enkelte børn og klasserne som helhed har nået
den forventelige progression i deres læring.
Resultaterne fra testene behandles af lærer, faglige vejledere og leder, og vil i praksis foregå ved klassekonferencer.
Da processen er ny, vil enkelte klasser opleve, at de allerede har benyttet de to frivillige test. I de tilfælde, vil der ikke kunne gennemføres test her i efteråret, men progressionen vil blive målt på de tidligere
test.
Formålet med strukturen omkring testning er bl.a. tidligt at opfange de steder, hvor der ikke opnås den
forventede læring, så der kan udarbejdes handleplaner, men interessant er også at se hvilke årsager der
ligger bag, når elever opnår større læring end forventet. Målet er kort sagt at alle elever skal opleve at
komme hjem fra skolen med ekstra faglig bagage i rygsækken.

Skolemad
Aftalen omkring levering af skolemad er som nævnt i sidste nyhedsbrev blevet iværksat med start
mandag efter efterårsferien.
Behovet for en ordning har vist sig stort. Allerede fra første dag var der stor interesse og her efter to
uger, er der ca. 100 elever, der benytter sig af ordningen dagligt.
Nordstrandskolen holder fleksdag om torsdagen. Mange klasser benytter fleksdagen til aktiviteter
udenfor skolen. Vær opmærksom på, om jeres barn rent faktisk er på skolen, når maden leveres. Leveringen sker umiddelbart inden kl. 11.
Link til bestilling findes på forsiden af forældreintra.

Ny SFO struktur
Som en konsekvens af budgetforliget for 2019 er der indgået aftale om en ny SFO-struktur.
På Nordstrandskolen betyder det, at Jægervejens SFO nedlægges. Hartkorn og Nordstrand videreføres
i eksisterende bygninger som én samlet institution under en leder og vil skulle huse de elever, der hidtil har gået på Jægervejens SFO.
Der foreligger nu et arbejde med fordeling af børn, praktisk indretning, håndtering af personalesituationen samt ikke mindst udarbejdelse af tidsplan og kommunikation.
I vil blive informeret via nyhedsbreve og forældreintra så snart der foreligger nyt. Udkast til procesplan
forventes udarbejdet i begyndelsen af december.

Udearealer
Arbejdet med omlægningen af udearealer har nu stået på 7 uger. Vi håber vejret byder sig til og ikke
giver forsinkelser på projektet.
Et par billeder af det igangværende arbejde:

Ledelsesteamet på Nordstrandskolen

