Velkommen til september-udgaven af INFO-Billums, hvor vi starter med lidt for både børn
og voksne.
Vi støtter Danske Hospitalsklovne

Mange af jer har set, at vi har to papcontainere stående ved kontoret, én til dåser og én til plastflasker med pant.
Når containerne er ved at være fulde, bliver de hentet af ”Dansk Retursystem”, som også er dem, der tager sig af dåser og flasker fra supermarkederne.
Skolen er med i en ordning, hvor panten fra de mange dåser og flasker går til ”Danske Hospitalsklovne”, som tager
ud og underholder syge børn på landets hospitaler. Du kan se mere om det på danskehospitalsklovne.dk eller på
Facebook.
På billedet står 4 søde børn klar med vores seneste sending. Vi har endnu ikke fået besked om, hvor mange penge
den gav; men indtil videre har Danske Hospitalsklovne fået 3.045 kr. fra os.
Det er da ikke så dårligt!

Vidste du egentlig, at dåseringe også kan gøre gavn? Nej vel, men det kan de.
Dåseringene er nemlig lavet af en type aluminium, der er renere og hårdere end almindelig aluminium og derfor kan
bruges til at lave f.eks. ben-proteser af, og dem er der stort behov for i en række lande i Asien som f.eks. Thailand.
Én af vores tidligere medarbejdere er med i en forening, der er med til at samle dåseringe, så hvis I har lyst til at
være med, er I velkomne til at aflevere jeres poser med ringe på kontoret.
Lige nu samler vi dåseringe på lærerværelset, og lærer Lenes kusine, der bor på kollegium, og har også taget ideen
op dér, og det går strygende.

I kan se mere på daaseringe.dk

iPads og bærbare i 4-10. klasse
Sidste skoleår indførte vi, at eleverne i 4-6. klasse skal have deres egen iPad eller bærbare med i skole hver
dag og eleverne i 7-10. klasse deres bærbare.
Efterhånden er der en del elever, som ikke overholder dette, men bruger de stationære computere i ITrummene i stedet for. En kombination af, at computerbestanden ikke er helt ny mere og, at nogle elever
har en ”lidt anderledes tilgang” til det at benytte vores IT-lokaler har gjort, at skolen ikke længere kan
tilbyde en pålidelig computerløsning.

Derfor fjerner vi de stationære computere, bevarer den nuværende strømforsyning, flytter printeren ind i lille IT, og
så kan eleverne kan bruge lokalerne som arbejdspladser efter aftale med læreren.

Alle elever i 4-10. klasse bør derfor huske deres iPad/bærbare hver dag fra 1. oktober og ved først givne lejlighed
tjekke, at de kan printe.
Og så vil det da hjælpe gevaldigt på miljøet, hvis alle tager lidt medansvar og rydder væk og sætter møbler på plads
efter sig.

Så kommer der lidt, som især er for børn – både små og store
Søde er de jo, køerne, og dejlig mælk giver de også
Det er der mange af jer, der nyder godt af i skolen hver dag … eller rettere sagt
næsten hver dag; for desværre er der tit klasser, der glemmer at hente deres
mælk.
Det er ærgerligt; for det betyder, at vi brænder inde med en masse mælk sidst på
ugen, som børnene i SFO så får; men det er jo ikke det, der er meningen.
Derfor: Hjælp med at huske jeres mælk hver dag.
Og så benytter jeg lejligheden til at sige tak til de søde børn i 7. klasse, som ordner
mælken hver dag.

Aktiviteter og bevægelse i frikvartererne
Nogle af vore elevrødder har været på legepatruljekursus sammen med børn fra andre skoler i Lyngby-Taarbæk
Kommune, og nu er de friske til at tilbyde aktiviteter for deres kammerater i 10- og 12frikvarteret.
Det kommer til at foregå i salen i kælderen (bordtennis og evt. andre boldspil) og i det første af de rum, som
Love2Dance bruger som venterum, hvor der bliver bordfodbold.
Elevrådet sætter plakater op, så man kan se, hvad der sker for hvem, og reglen er, at de elevrødder, der står for en
aktivitet, også kaldet legepatruljen, er de voksne.

Hvis man vil være med, skal man altså rette sig
efter, hvad legepatruljen siger.
Hvis nogen ikke kan finde ud af det, skal Keld
have besked, og så kan vedkommende ikke være
med igen før efter efterårsferien.
Det er også en regel, at man kun må være i de to
lokaler, det foregår i, og passer godt på tingene og
hinanden.
Jeg er rigtig glad for, at elevrådet vil prøve det her, og håber at I vil tage godt imod det og gøre hvad I kan for at få
det til at køre.

Skolernes motionsdag
Fredag den 13.oktober er det Skolernes Motionsdag, så da skal vi alle sammen ud at bevæge os fra kl. 9 til 13.
Det kommer til at foregå på og omkring skolen, og I bliver delt op i hold på tværs af klasserne og skal så igennem en
masse sjove opgaver, så det er godt at have noget tøj på, som man kan bevæge sig i.
Husk at tage en 10ermad og din madpakke med.

Kl. 13 ca. mødes vi alle i salen og kårer dagens vinderhold, inden vi slutter kl. 14.
Det er også dér, vi skal finde ud af, hvem der bliver ”Høstens miljøklasse” og derfor vinder en biograftur for hele
klassen. Det bliver spændende; for fredag den 22. september, altså 3 uger før kåringen, er der 3 klasser, der har 22
stjerner, 1 der har 21 og 1 der har 19, så der kan nå at ske meget endnu.

Vi slutter af med noget, som er mest for voksne:

Feedbackseddel
Hermed din feedbackseddel, hvor du og dine forældre kan se, hvordan lærerne synes, at det går for dig i
øjeblikket, og hvad du fremadrettet skal have fokus på.
Fredag den 8. september fik eleverne i 4-10. klasse den første feedbackseddel i dette skoleår, og som jeg skrev i
ugeplanerne for uge 36 har jeg efterfølgende haft nogle fine samtaler med en hel del elever om netop deres
feedbackseddel. Systemet er, at jeg i første omgang laver aftaler med eleven uden at jeg involverer forældrene. Først
hvis eleven ikke lever op til aftalerne til næste feedback, inddrager vi forældrene. De søde elever skal jo lære at tage
medansvar.
Desværre kunne jeg forstå, at ikke alle forældre havde set feedbacksedlerne og talt med deres børn om dem. Jeg
erkender blankt, at Intra-systemet var ramt af ét eller andet, som gjorde, at de ikke nåede ud i forældreintra men
kun i elevintra. Det beklager jeg.
Jeg vil dog gerne understrege, at det er rigtig vigtigt, at elev og forældre tager en snak om feedbacksedlerne og
sammen glæder sig over de gode ting og taler om, hvordan knap så gode ting kan blive bedre. Næste feedbackseddel
kommer fredag den 13.oktober.

Skole-hjemsamtalerne starter 24. oktober
Mandag 25.september slutter 0. klasse runden med forældremøder af, og fredag den 29. lægger vi et elektronisk
spørgeskema i forældreintra, hvor I kan fortælle om jeres oplevelse af forældremøderne og måske give os inspiration
til forbedringer. Jeg håber, at rigtig mange vil bidrage.
24. oktober tager vi så fat på efterårets skole-hjemsamtaler.
Her afsættes der tid til, at I kan møde dansk- og matematiklæreren, som har besked med fra klassens øvrige
faglærere, hvis de har noget at bemærke – altså ”Intet nyt er godt nyt”. I 9. og 10. klasse deltager samtlige
faglærere.
I forårets samtaler deltager alle lærere med mindst 3 ugentlige lektioner i klassen i 0-8Ks samtaler; mens 9-10K må
nøjes med såkaldte behovssamtaler.

Da der afsættes begrænset tid, som gerne skal overholdes a.h.t. de øvrige deltagere, kan det i særlige tilfælde være
nødvendigt at aftale et andet møde for at få tingene gjort færdige.
Indbydelse og ”tidsbestilling” kommer fra klasselæreren. I 0-2K er samtalerne uden børn, mens vi forventer, at
eleverne i de øvrige klasser deltager. Det samme gælder for alle klassetrin i forårets samtaler.

Her kan I se, hvad den kommende tid byder på:
Mandag 25. september
Tirsdag 26.
Mandag 2. oktober
Mandag 9.
Fredag 13.
Uge 42
Tirsdag 24.
Uge 44

Torsdag 2. november

Forældremøde i 0K
6K på Frilandsmuseet.
Skolebestyrelsesmøde
10K Politiker for en dag
Skolernes motionsdag
4-10K Feedbacksedler
Efterårsferie, men SFO er åben. Husk tilmelding senest 6. oktober
4K Skole-hjemsamtaler
10K Praktik
9K Danskfaglig uge
0-8K Emneuge om FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Nærmere info sammen
med ugeplanerne, når vi nærmer os.
Familiearrangement kl. 16-19 som afslutning på emneugen
Åben Skole kl. 16-19
Næste INFO-Billums udkommer fredag 27. oktober

Og så slutter vi af med et par uhøjtidelige hverdagsbilleder.

Venlig hilsen
Keld

