Nyhedsbrev
til børnehavebørn
og forældre

Fra grøndalsvængets skole
og brug folkeskolen i bispebjerg

mød grøndalsvængets skoleleder
Kære kommende forældre og elever.
Med dette nyhedsbrev vil vi gerne give
jer et indblik i Grøndalsvængets Skole!
Mit navn er Thomas Horn. Jeg er ny skoleleder og startede i marts 2012. Jeg er kommet
til en skole med masser af kvaliteter og traditioner, som jeg vil videreudvikle sammen
med skolens lærere, elever og forældre.
Vi er en folkeskole, der hver dag arbejder
på at give vores elever en høj faglig og social
ballast, så de kan få en god uddannelse og
klare sig godt i livet. Derfor vægter vi den almene dannelse højt. Det betyder for os både
god undervisning og et godt fællesskab.
Lysten til at lære har det bedst i rammer,
der giver plads og luft til at udfolde sig. Vi er
derfor meget stolte af vores store grønne
arealer. Med dem har vi mulighed for at prioritere idræt og bevægelse i undervisningen,
og vi kan aktivt bruge naturen i timerne. En
af vores visioner er at åbne området, så de
grønne arealer bliver en større del af kvarteret – ligesom vi vil være kvarterets skole.
At kunne læse og skrive er nøglen til en
verden af oplevelser og muligheder. Vores
skole har et velfungerende læringscenter
og bibliotek med masser af litteratur, mulighed for brug af it i undervisningen og en
lektiecafé, der har åbent efter skole, så alle
elever kan få den hjælp, de behøver.
Grøndalsvængets Skole står i de kommende år foran spændende udfordringer. Vi

skal i gang med en målrettet renovering af
skolens undervisningsmiljøer, og vi deltager i
et ministerielt projekt om styrkelse af sprog
i undervisning. Det betyder, at vores lærere i
de kommende år får ekstra uddannelse i nye
og differentierende undervisningsformer til
gavn for vores elever.
Vi har en god og aktiv forældrebestyrelse,
der er med til at bringe nye visioner på dagsordenen, og som sætter sit gode præg på vores skole-hjemsamarbejde.
Dette nyhedsbrev har vi lavet i samarbejde med Forældreforeningen Brug Folkeskolen, og vi håber, det har givet jer lyst til
at komme på besøg på vores dejlige skole.
Vi har Åbent Hus den 6. november fra kl.
17-19, og I er altid velkomne til at kontakte
mig, hvis I har spørgsmål eller ønsker en
rundvisning.
Venlig hilsen
Thomas Horn, Skoleleder

Brug Folkeskolen er en forældreforening, der arbejder med at få så mange forældre som muligt til at vælge den lokale folkeskole til deres børn. Har du brug for at få
svar på spørgsmål i forbindelse med skolevalg, så er du velkommen til at kontakte os.
Du kan sende en mail til post@brugfolkeskolen.dk eller ringe på tlf. 26 18 32 18.
Se mere på www.brugfolkeskolen.dk

FORÆLDRENE OM
GRØNDALSVÆNGETS SKOLE

»Det er rart, at vores søn føler sig på hjemmebane, og at han er glad og tryg, fordi han kender
så mange fra skolen, frit og fodbold. Det ville han
ikke have fået på en privatskole, hvor klassekammeraterne er spredt over et stort område.
Skolen har også fokus på at bringe eleverne sammen på tværs af klasser og årgange. Det giver et
samspil, hvor de store elever tager sig af de små,
og det giver et godt og trygt miljø på skolen.«

»Vi besøgte skolen til Åbent Hus, og vores søn fór
rundt – det var bare hans sted med det samme.
Vi gik derfra med en utrolig god følelse. Inden
da havde vi hørt meget negativt om skolen og
tænkte, at det da vist ikke kunne være Grøndalsvængets Skole, de talte om. Derfor er vores opfordring til kommende skoleforældre: Tag hen og
oplev skolen, og lad være med at feje den af, før
du har set den. Og spørg, spørg, spørg!«

Sofie, mor til barn i 2. klasse

Kim og Anja, forældre
til barn i 1. klasse

»Lærerne gør meget ud af undervisningen, og de
er specialiserede i de aldersgrupper, de underviser. Min søns dansklærer har fx sin egen hjemmeside, som eleverne kan hente opgaver og linke
fra og til. Lærerne er også hurtige til at reagere,
hvis der er problemer omkring trivslen i klassen.
Da pigegruppen i 6. klasse ikke svingede, lod de
pigerne møde en lektion før drengene i et halvt år
og arbejdede med at samle pigegruppen igen.«
Susanne, mor til to børn
i 2. og 9. klasse

»Mit håb er, at min søn lærer at opfatte det,
vi kalder normalt, som en meget bred ting. Det
her med at møde hinanden er folkeskolens store
dannelsespotentiale.«
Malik, far til barn i 2. klasse

»Jeg synes, det er fedt med mangfoldighed. Det
første, jeg bliver spurgt om i forhold til skolen,
er for det meste, hvor mange tosprogede der
er. Hvis man skal se på, hvilke børn der har
forældre med anden etnisk baggrund, er det vel
omkring halvdelen, men mange er jo børn af
tredje eller fjerde generation og taler godt dansk.
Tæller de så med som tosprogede? Jeg mener,
at hvis ikke vores børn lærer i folkeskolen, at vi
har forskellige baggrunde, så får de da et kulturchok, når de skal ud på arbejdsmarkedet og
fungere sammen.«
Susanne, mor til to børn
i 2. og 9. klasse

Vidste du….
at Grøndalsvængets Skole har store • … at skolen i 2012 for femte
• …grønne
arealer, som eleverne kan boltre
gang har vundet Danmarksmesig på, herunder små haver og vores egne
høns og undulater?
skolen har mange undervisningsti• …mer,atherunder
ekstra timer i idræt?
skolen er en kreativ, musisk skole,
• …deratblandt
andet holder Forårsfernisering for 3. til 6. kl. hvert år, hvor vi udstiller elevernes flotte kunstværker?
… at skolen har en featureuge, hvor sko• lens
elever er sammen på tværs af klasser og årgange om et årligt tema? Sidste
år hed ugen ”Brug naturen”. I temaugen
foregår undervisningen både på og uden
for skolen, og forældrene inviteres ind og
ser resultaterne af ugens arbejde til sidst.
har skoleskak en gang om
• …ugenatforskolen
alle elever fra 2. til 9. klasse, og
mange af skolens elever bruger tilbuddet?

sterskaberne i Volleyball, og er
de bedste ud af 3000 skoler?
… at skolen har egen volleyball klub Grøndal EV, så eleverne kan gå til Volley sammen
med deres kammerater lige fra skole?
har en morgencafé for for• …ældreat skolen
hver torsdag morgen klokken 7.45
til 8.30 i skolens Eat-bod, hvor du er
velkommen til at kigge forbi til en kop
kaffe og en snak med forældre, skolebestyrelse og ledelse?
at vores elever har mulighed for at
• …samarbejde
med Microsoft og CBS?
… at eleverne tager kurser på fakultetet
for nanoteknologi på Københavns Universitet og holder oplæg på engelsk i indog udland, hvilket har inspireret andre
skoler? … at flere elever er i gang med en
karriere inden for programmering?
skolen har valgfaget TurboScience,
• …somatskal
øge interessen og kompetencerne hos vores elever i naturvidenskabelige fag?
skolen er i gang med at renovere
• …alleatlokaler
på skolen?

• … at vores skole er et besøg værd?
Kom og besøg os til vores informationsaften
Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 6. november 2012 kl. 17-19.
Vi glæder os til at se jer! Grøndalsvængets Skole, Rørsangervej 29, 2400 København N
Tlf. 38 34 93 50, www.gvs.kk.dk

