	
  

Kokkedal den 27. februar 2018
Kære alle
Vinterferien er ovre – og mon ikke også snart det samme gælder vintertiden,
selvom det er bidende koldt i disse dage. På trods af kulden kigger forårsblomsterne forsigtigt op gennem jordbunden rigtig mange steder, og grenenes knopper er klar til at springe ud. Det er alt sammen så dejligt og jeg
glæder mig virkelig til, at solens stråler begynder at varme igennem.
Til denne overgangstid hører også fastelavn, og i år var de store elever
også interesserede i at være med, så vi lavede en aftale: Skolen gav tønderne, men så skulle de også komme udklædte. Og I kan se på billederne, hvor
sjovt de alle sammen havde det.

Selvom foråret langsomt er på vej, kan det godt være, at fuglene stadig vil
være glade for lidt hjemmelavet foder. Så de er velkommen her, for Skolen
i Virkeligheden har haft gang i et værksted på Kokkedal Skole, hvor 3.4.-5. årgang har lavet fedtkugler til fuglene. Eleverne gik rigtig meget op i
arbejdet – så meget at et par elever fik nogle snitteskader og en elev måtte
sys! Heldigvis vankede der muffins og varm kakao, da arbejdet var overstået
og snittesårene under kontrol.

Sprogpiloten er kommet flyvende fra start her på Kokkedal Skole. Sprogpiloten er et projekt, hvor et særligt hold af fire specialuddannede lærere tager
rundt i kommunen og underviser elever, som kæmper med ordblindhed og
andre læsevanskeligheder.
Projektet kører på sit første år og det løber over ni uger på tre niveauer:
Indskoling, mellemtrin og udskoling. Eleverne bliver undervist om formiddagen. Om eftermiddagen følger lærerne med over i klasserne, så de kan
se, hvorledes eleverne bruger de nye værktøjer, og samtidigt kan de fun-
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gere som faglige konsulenter for klasselærerne. Forløbet er mest intensivt
i indskolingen, hvor Sprogpiloten er på skemaet hver formiddag. De øvrige
niveauer har hhv. 3 og 2 timer om ugen.
Læsekonsulent Marianne Thorsen fortæller, at lærerne er meget glade for at
være på Kokkedal Skole, som er meget velorganiseret og hvor kommunikationen er god. Samtidigt oplever hun, at børnene er meget motiverede og at
der er et godt læringsmiljø. Hun fortæller også, at eleverne er rigtig glade
for, at de kan blive undervist tæt på deres klasser, så de ikke kommer væk
fra kammeraterne.
Jeg vil også godt tilføje, at vi er meget taknemmelig for, at vores elever kan
blive på skolen og modtage Sprogpiloternes undervisning.
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Jeg bliver nødt til at afsløre, at jeg får gåsehud, hver gang jeg har hilst på
vores shorts-klædte elever. Tænk, at de går rundt med korte bukser i al
slags vejr!
Nu ved jeg heldigvis hvorfor de gør det – de er nemlig spejdere og når de
har gået med shorts i 365 dage, får de et ’vikinge’-mærke. Vores journalist
var også godt overrasket, da hun mødte Kasper fra 6.a. Han er en af dem
med korte bukser, og den 28. marts har han klaret de 365 dage! På spørgsmålet om han ikke frygtede, at det blev rigtig kold vinter, svarede han, at
han virkelig godt kan lide sne og godt kunne tænke sig at prøve at kælke
– med short på!! Kasper har i øvrigt tænkt sig at fortsætte med at gå med
shorts, og hvis han klarer det i fem år, får han ’isbjørne’-mærket.
Jeg synes det er så sejt, og jeg vil gerne slå et slag for de shorts-klædte
elever.
I starten af februar satte vi vores lid til, at vi kunne indsamle et flot beløb,
så vi også kunne være med til at hjælpe alle de børn rundt om i verden, som
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ikke har noget hjem. Og det er jeres fortjeneste, at vi nåede op på 22.764
kroner. Tusind tak til jer, fordi I var med til at støtte op om Danmarks
Indsamlingen her på Kokkedal Skole. Det er vigtigt for os, at vi også
bekymrer os om verdens problemer, og er med til at gøre noget ved dem.
Genbrug er godt i mange sammenhænge. Det synes vi også her på skolen,
og vi føler os særligt heldige, fordi vi har fået en hel masse ’nye’ gamle skolemøbler fra Bellahøj Skole. Det er fine møbler og jeg håber, at mellemtrinnet bliver glade for dem.
Allerede nu må I forældre meget gerne begynde at overveje, om I vil stille
op til skolebestyrelsen ved valget i april. Der er syv pladser, og vi er så
heldige, at nogle af medlemmerne gerne vil opstille, så måske er det lige
dig, vi kommer til at mangle i bestyrelsen? Der er informationsmøde den 3.
april, hvor alle er velkommen til at høre mere om hvad arbejdet i bestyrelsen
indebærer. Vi skal nok give jer mere information om mødet, når vi kommer
nærmere på datoen.

På hele personalets vegne
Kærlig hilsen
Kirsten Birkving, skoleleder
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