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Kommende
begivenheder
Uge 26

Skoleåret 2018/2019 rinder ud, og en lang sommerferie venter lige om hjørnet. Det skoleår
vi forlader, har som altid på Bramdrup Skole, været et begivenhedsrigt år.

OL-uge
Mandag til torsdag fri kl 14:00

Jeg vil starte med at takke jer forældre for et godt og givtigt samarbejde. Jeg oplever
dagligt, at I engagerer jer i jeres børns skolegang på en særdeles god og konstruktiv
måde, og håber ligeledes, at I oplever skolen som en god medspiller i jeres barns
udvikling.

26-06-2019

Som skoleleder opfatter jeg et barns skolegang, som et fælles projekt mellem skole og
forældre – et projekt der har det mål, at gøre børnene til kloge, unge livsduelige
mennesker. Resultatet af vores samarbejde skal man jo i Folkeskolen vente indtil efter 9.
klasse med at kunne se. Undervejs møder børnene både medvind og modvind – Og det
er godt.

28-06-2019

Børn skal opleve at lykkes, men skal også opleve, at tingene ikke går deres vej. Det kan
være, at man fagligt har nogle udfordringer, eller man har en ven/veninde der ser en
anden vej. Sådan er livet, og det skal vores børn lære.

Translokation kl. 17 - 19
For 9. årgangselever og familier
Husk tilmelding

Sidste skoledag
Fri kl 14:00

12-08-2019
Første skoledag 8:00 - 13:45
0. klasse
9:00 - 13:45

Når jeg ser på vores afgående 9.klasse, så ser jeg en stor gruppe af livsduelige unge mennesker. Børn der er blevet til unge.
Børn der på deres vej har mødt masser af faglighed, masser af venskab og nok også en smule modvind. På den måde
rustet til næste skridt i livet. Det er altså helt vildt, hvad der sker på 10 år 
Den 26. juni fejrer vi dem med afgangsbeviser, taler, musik og hygge. Årets dag på Bramdrup Skole.
Når jeg ser tilbage på skoleåret, så har husker jeg fantastisk undervisning, sjove tiltag, indvielse af nye legeområder og
etableringen af Makerspace i forbindelse med vores Pædagogisk Læringscenter (PLC). Jeg husker en skole, der hele tiden
er i bevægelse, en skole der kom i Guinness rekordbog og meget andet.
Ja og så husker jeg selvfølgelig skolens fejring af min 50 års fødselsdag. Det var virkelig en stor dag for mig, hvor især mindet
om elevernes modtagelse, stadig giver en klump i halsen.
En del af det af der foregår på skolen, bliver promoveret på vores Facebook-gruppe. Kig her, hvis I vil følge med i, hvad der
sker på skolen.
Skoleåret bød desværre også på kommunalt overforbrug og afsked med forvaltningschef og forvaltningsdirektør. Det er
brandærgerligt, men er vilkår, som vi ikke kan ændre. Kommende skoleår bliver vi lidt mere økonomisk låste end godt er.
Men vi finder en vej og samarbejder heldigvis godt og positivt med skolebestyrelsen om de beslutninger, der er
nødvendige. Tak til jer i bestyrelsen. I yder en kæmpe indsats for Bramdrup Skole. En indsats, der ikke kan anerkendes nok.
Til slut vil jeg ønske jer alle en god sommerferie og på gensyn efter ferien.
Sommerhilsner
Mads Vilstrup Hoeg
Skoleleder

Nyt fra skolebestyrelsen - Forældrerådsmøde
Som udspring af initiativet fra skolefesterne, hvor vi som bestyrelse havde en
spændende og god dialog med mange af jer forældre, har vi i kommende
skoleår valgt at iværksætte et nyt efterspurgt initiativ for klasseforældrerådene
på hele skolen. Dette giver derfor muligheden for, at I som klasseforældreråd
kan afholde jeres første møde samlet på skolen fra ca. 19:00-21:00.
Vi sørger for kaffen og kagen og for gode rammer med rum og plads til hvert
enkelt forældreråd, men med dette også efter ønske en mulighed for sparring
og ideudveksling på tværs af forældreråd og med os som bestyrelse.
Datoen for det fælles klasseforældrerådsmøde finder sted den 19. september
- dvs. umiddelbart efter afviklingen af forældremøder på samtlige årgange. Vi
kommer rundt på forældremøderne i august, hvor vi vil stå rådighed ift.
eventuelle spørgsmål til ovenstående.
God sommer til alle.
Bedste hilsner fra

Vidste du, at…
Ringetiderne er ændret
næste skoleår?
Alle dage starter kl 8:00
0.-3. klasse har fri
mandag, tirsdag, onsdag
og fredag kl 13:45.
Torsdag kl 12:55.
4. - 6. klasse har fri
mandag, tirsdag og
fredag kl 13:45.
Onsdag og torsdag kl
14:40.
7. - 9. klasse har fri
mandag kl 13:45.
Tirsdag til fredag kl 14:40.

Skolebestyrelsen

GLO – Fra april til juni
Tiden render stærkt og det synes ikke længe siden at det var den 1. april, og
dermed start på Glidende overgang 2019. Wauw, når 64 børn skal starte på
én gang, det kan godt give lidt sommerfugle i maven – også hos de voksne

Nu er vi midt i juni og Glidende Overgang (GLO) nærmer nu sig sin
afslutning.
Vi kan se tilbage på 3 gode, spændende og udfordrende måneder, til tider
med en tåre eller to, når mor eller far skulle på job og modsat om
eftermiddagen - børn der ikke ville hjem fra SFO.
Børnene har arbejdet godt med legeøen og ’Fri for mobberi’, de er ’Hop pet
om bord’, de har været med til morgensang sammen med hele
indskolingen, de har været på tur både i området, i legeparken, Nicolaj for
børn og flere andre steder. Alt sammen er med til at de har fået en masse
nye oplevelser og de er vokset sammen med Glidende Overgang.
Børn og voksne har sammen lært hinanden at kende, nye venskaber er
opstået og gode relationer er skabt. Jeres børn kender nu området, skolens
lokaler, SFOen og ikke mindst mange af de voksne.
Der er blevet taget en masse gode billeder undervejs, så hvis du ikke har set
det, så kig ind på I-portalen, hvor der er lavet et album med billeder fra
GLO.
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På 5.årgang er musik mere end bare lyd
5. årgang har i maj måned haft et musikforløb med Jesper Falck. De har
arbejdet med lyd, bevægelse og kropsudtryk til musik.
Eleverne har under Jespers guidning lavet stomp, så taget på
gymnastiksalen lettede. Samtidig har eleverne fået mulighed for at give
slip på sig selv og lave bevægelser, som man til en start måske har følt
det lidt grænseoverskridende, at lave foran sine klasse kammerater.
Men i forløbet er grænserne blevet flyttet og til den flotte fremvisning for
forældrene var både musik, bevægelser og dans på plads.

9. årgangs afslutning på Bramdrup Skole
Den 24. maj afholdte vi sidste skoledag for eleverne på 9. årgang. En dag
som eleverne har talt ned til længe. Det var en super festlig dag. Den stod
på fejring, fælles morgenmad, underholdning for mellemtrinnets elever,
karamelkastning, fodboldkamp og som noget nyt, frokost i Bramdrupdam
Sports- og Mødecenter, inden afgangseleverne tog ned på Slottet.
Selvom det var sidste skoledag, var det ikke sidste dag på skolen. I
eksamensperioden har der været Læselounge på skolens PLC, hvor der har
været 9. årgangslærere til vejlede eleverne, og hvor eleverne har haft
mulighed for at forberede sig.
Alle elever har haft en obligatorisk vejledningstime i alle fag, som de skulle til
prøve i, og har haft mulighed for at booke ekstra tid, hvis de har haft behov
for det.
Den obligatoriske vejledning og Læseloungen har været et tilbud til eleverne
for at give dem mest ro og tryghed til deres eksamener i de forskellige fag. Et
tilbud der er blevet benyttet sig flittigt.
De sidste eksamener afsluttes i uge 25, og onsdag den 26. juni kl 17:00 -19:00
fejrer vi afgangseleverne ved at afholde translokation for dem og deres
familier.

Vidste du, at… Aula er udsat til efteråret?
I forrige nyhedsbrev skrev vi, at Aula, som bliver vores nye kommunikationsplatform i stedet for
forældreintra, vil rulle ud på skolerne rundt om i Danmark efter sommerferien. Udrulningen af Aula er
udsat til efteråret. I får besked om, når vi ved mere. Det vil sige, at I efter sommerferien stadig skal benytte
forældreintra.
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Aktiviteter, der understøtter relationsarbejdet
I løbet af skoleåret har alle skolens pædagogiske medarbejdere gennemført et forløb omhandlende
relationskompetence af Louise Klinge.
Relationskompetencen er en ekstrem vigtig kompetence hos lærere og pædagoger. For at understøtte det
gode relationsarbejde og klassesammenholdet, er der en gang imellem behov for at igangsætte nogle
alternative aktiviteter, hvilket indskolingen i Specialcentret har haft gang i. Det er dejligt at se, hvordan
eleverne trives, når de er i bevægelse og de får læringen ud i kroppen.

OL og sidste skoledag
Mandag til torsdag i uge 26 afholder vi OL-uge på hele skolen. Alle dage starter kl 8:00 og slutter kl 14:00.
Mandag til onsdag vil gå med træning af Cheerleadning med Store ven/ Lille ven, projektarbejde, atletik og
andre aktiviteter. Om torsdagen afsluttes OL-dagene med Cheerleading-finaler.
Fredag d. 28. juni er sidste skoledag. Denne dag er en klasselærerdag. Som en del af afslutningen på skoleåret
mødes alle, afhængig af vejret, i mellemtrinnets skolegård eller BSMC kl.13:30 for at tage afsked med hinanden
og synge ”Feriesangen”. Forældre er velkomne til at deltage i afslutningen fra kl. 13:30.

Et nyt skoleår
Første skoledag efter ferien er mandag d. 12. august, hvor 1.- 9. årgang møder i klasserne kl. 8:00 og har fri kl
13:45. Dog mødes 0. årgang i skolegården foran flagstangen kl. 9:00.
I løbet af skoleåret afholder vi tre forældredage. Her er det muligt at se, hvad der sker i klasserne, og skolen
giver en kop kaffe. Forældredagene afholdes d. 18. september 2019, d. 16. januar 2020 og d. 26. maj 2020.
Vi glæder os til at se jer igen efter ferien klar til et nyt skoleår, men indtil da, slap af, nyd ferien og friheden.
RIGTIG GOD SOMMER TIL JER ALLE!

MED VENLIG HILSEN LEDELSEN PÅ BRAMDRUP SKOLE
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