
Nordagerskolen 19.6.2017 

Skoleåret er ved at gå på hæld. Eleverne og lærerne er ved at afslutte året på den faglige front. Der ryddes op og gøres klar til 

sommerferien. 

Vi har netop afsluttet fagfordelingen og skemaerne er næsten lagt. I løbet af uge 26 kan I på forældreintra se, hvordan den enkelte 

klasses skema ser ud. Mødetiden er som i indeværende skoleår kl. 8.15. Bemærk, at der er lidt forskellige gå-hjem-tider. 

I lighed med de øvrige år, er det dansk- og matematiklærerne i de enkelte klasser, der er kontaktlærere for eleverne. Lærerne vil 

informere jer om, hvilke børn den enkelte lærer er kontaktlærer for. 

Vi fortsætter på fjerde år med trin-undervisning i dansk og matematik (5 trin fordelt på 4 klassetrin). Da de fleste klasser har 25/26 

elever eller derover, at vi prioriteret lærerressourcen i forhold til delehold.  Det betyder, at alle fire årgange i de fleste 

praktisk/musiske fag er 3-delte (altså 3 hold pr. 2 klasser). Det giver færre elever pr. hold og dermed mere tid til det enkelte barn og 

dets læring. 

Næste skoleårs faglige fordybelse (i daglig tale FAFO), får et lidt anderledes præg næste skoleår.  

3. årgang: Vi har igen indgået et samarbejde med musikskolen, så begge klasser får ½ år med korundervisningen. 3.a fra august til 

januar og 3.b fra januar til juni. Dertil kommer lektiecafè/faglig fordybelse. 

4. årgang: Begge klasser får hele året obligatorisk brassbandundervisningen. Vores ambition er, at alle elever skal lære at spille et 

blæseinstrument. Denne undervisning foregår også i et samarbejde med musikskolen. 

5. og 6. årgang: De skal vælge mellem fem tilbud: IT-programmering, musikteater, lektiecafè, maddesign og alternativ idræt. Fra 

torsdag d. 19.6. og frem til fredag d. 23.6. skal eleverne – sammen med jer forældre – afgive tre prioritere bud på hvad de ønsker i 

FAFO-undervisningen i efteråret. Valget foregår via intra. I januar måned får de så mulighed for at vælge et andet tilbud. 

Der sker også forandringer i forhold til lærerbemandingen på mellemtrinnet fra august. Vi skal sige farvel til Samrina N. Butt 

(kontaktlærer i 3.b) og Mette Nørregaard Jensen (kontaktlærer i 6.b). Samrina er - som led i FMK`s lærerflytninger – blevet tilbudt en 

stilling på Carl Nielsen Skolen og Mette fortsætter sit virke på Nordager i indskolingen. Maja Lund Nielsen (der har været vikar for 

Anja Outzen) stopper også. Tak til alle for en stor indsats på mellemtrinnet og held og lykke i jeres fremtidige virke. 

Til gengæld byder vi velkommen til Birgitte Erlund (ny kontaktlærer i 3.a). Birgitte kommer fra indskolingen. Dorte I. Pfeffer vender 

tilbage til skolen efter et sygdomsforløb og Stine K. Pedersen er tilbage efter barselsorlov og skal være kontaktlærer i 3.b. Velkommen 

til alle tre! 

Sidste skoledag får sommerferien er fredag d. 23.6. kl. 8.15-13.00, hvor vi traditionen tro afslutter dagen ved at samle alle elever 

(0.-9.årg) i Grønnegården for at ønske en god sommerferie.  

Første skoledag efter ferien er mandag d. 14.8. kl. 8.15-13.00. 

I ønskes en rigtig dejlig og solfyldt sommer  

Med venlig hilsen - Richart N. Petersen 

Kære forældre på mellemtrinnet! 
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