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København den 14.september 2022 

Forældrebrev  

 

 “Æbler lyser rødt på træernes grene. Høsten går ind...”sådan synger vores elever, når vi holder 

morgensang. Vi er midt i september, og vi kan alle mærke at efteråret er på vej.  

Velkommen til nye elever og deres familier 

Skolen har fået  nye elever i flere klasser, vi byder dem alle velkommen. Vi er nu 189 elever på 

skolen. 

Nyt fra personalegruppen 

Tre ansatte holder barselsorlov i den kommende tid - kæmpe tillykke: 

Camilla Birk Missing, klasselærer i 2.klasse overdrager klassen til Karen Hartig fra januar 2023 

Kathrine Møller, klasselærer i 9.kl klasse, overdrager klassen til James Molloy fra december 2022 

James Molloy overdrager sine timer i bevægelse og engelsk til Leo Bondy  fra 26.september frem til 

slut oktober.  

Kirsten Helfrich er skolens nye violin underviser. Kirsten kom desværre til skade for nylig, hvilket 

begrænser Kirstens mobilitet. Fra på mandag vil Kirsten undervise sine elever online. Dvs. eleverne 

skal have deres instrumenter med, vi sætter online undervisning i gang på skolen. 

Sygemelding i ledelsen 

Der er på nuværende tidspunkt ikke klarhed omkring, hvornår Anne-Mette kommer tilbage. 

Spørgsmål til ledelsen håndteres af Barbora. Kontorets drift er begrænset, hvilket kan indebære 

længere svartid.  

 

Pædagogisk udviklingsdag – skolens officielle lukkedag 

Skolen holder lukket den 23.september på grund af internt pædagogisk udviklingsarbejde. Der er 

ingen undervisning den dag, men sfo´en holder åben fra 7.30- 16.25 for børn fra bh.klasse til og med 

3. Klasse. Husk tilmelding- i sfo’en. Børnehaven er i almindelig drift.  

 

Michaelsfesten 

Den allerførste lørdagsskole/lørdagsfest afholdes den 1. oktober fra kl 9.00-13.00. Vi glæder os 

allerede til en spændende dag med fælles skuespil og kagedyst. Der er sendt plan for dagen sammen 

med opgavefordeling- tjek intra. 
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PROGRAM  

9.00  Morgensang i salen.  

9.15 – 10.15  Lørdagsskole (eleverne i klasserne – forældrene i salen)  

- Pause (salg af kaffe/te. OBS medbring evt. selv en snack. Cafeen åbner først kl. 10)  

10.30  Skt. Michaelsspillet opføres  

11.00  Cafeen åbner med hjemmebag, kaffe, saft mm. Snobrød i bålhuset 

11.30  Vindere i Sct. Michaels Store Kagedyst udnævnes  

12.30  Fælles oprydning  

13.00  Tak for i dag 

OBS. I anledning af Skt. Michaelstiden  har sfo´en besluttet at holde sin egen lille Skt. Michaelsfest 

torsdag d.29. september. Michaelsfesten starter kl.14:00 og slutter kl.15:00. Der er sendt information 

herom – tjek intra. Kun for sfo-børn fra 1.-3.kl.  

 

Vi glæder os til at fejre Skt. Michael sammen i fællesskab.  

 

 

 


