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Vore mål

Klostermarksskolen har som mål at være en levende og spændende skole, 

der bygger på traditioner og forpligtende fællesskab.

Vi lægger vægt på, at vor undervisning og vore undervisningstilbud til stadig-

hed er i udvikling. Der skal være tid og rum til, at eleverne gør sig erfaringer, 

opnår færdigheder, tilegner sig viden og udvikler fantasi og kreativitet, så 

Personlig udvikling

Fællesskab Faglighed

de – alene og i fællesskab – bliver i stand til at formulere problemstillinger 

og fi nde forskellige løsningsmuligheder.

Vi ønsker, at eleverne udvikler sig til selvstændige og harmoniske personer, 

der kan påtage sig ansvaret for egen læring og for løsningen af fælles op-

gaver i et demokratisk samfund.
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Handleplan

Klostermarksskolen har som mål at være en levende og spændende skole, 

der bygger på traditioner og forpligtende fællesskab.

Det betyder:

•  At vi bl.a. gennem arbejdet med Trin for trin vil give eleverne gode red-

skaber til at fungere i fællesskabet og derved skaber et trygt miljø

•  At vi gennem skolens mobbehandlingsplan vil lære eleverne, hvordan 

man omgås hinanden på en ordentlig måde, og vil lære dem at løse 

konfl ikter, så mobning undgås

•  At vi gennem skolens sorgberedskabsplan vil give eleverne redskaber til 

at bearbejde egen sorg og hjælpe kammerater gennem deres

•  At vi vedligeholder gode traditioner for at give eleverne en fælles skole-

kultur

Vi lægger vægt på, at vor undervisning og vore undervisningstilbud til stadig-

hed er i udvikling. Der skal være tid og rum til, at eleverne gør sig erfaringer, 

opnår færdigheder, tilegner sig viden og udvikler fantasi og kreativitet, så 

de – alene og i fællesskab – bliver i stand til at formulere problemstillinger 

og fi nde forskellige løsningsmuligheder.

Det betyder:

• At vi tilbyder fl erlærerordning i ind skolingen 

• At der er et godt samarbejde mellem skole og fritidsordning 

• At vi tilbyder forebyggende specialundervisning

• At vi tilbyder tidlig læsehjælp

• At vi tilbyder stavekurser

• At vi giver eleverne en fagligt velfunderet undervisning

•  At vi tager hensyn til den enkelte elevs evner og tilpasser undervisnin-

gen dertil

• At der undervises projekt- og proces orienteret

• At der indarbejdes gode arbejdsvaner –

 lektier skal læses, og opgaver skal afl everes til tiden

• At eleverne får udleveret tidssvarende  undervisningsmateriale

• At eleverne arbejder med de mange intelligenser

• At der er undervisning i sundheds fremmende tiltag

Det kræver også et godt skole/hjemsamarbejde:

• Afholdelse af forældremøder

• Afholdelse af skole/hjemsamtaler

• Afholdelse af lærer/elevsamtaler

• Udarbejdelse af handleplan for den enkelte elev, hvis der er behov

• Hjemsendelse af nyhedsbreve

• Forældreintra

• Oprettelse af klasseforældreråd

• Klassearrangementer

Det kræver også gode personaleforhold:

• Der gives mulighed for et godt team samarbejde

• Lærerne har gode muligheder for efter- og videreuddannelse

• Afholdelse af medarbejderudviklings samtaler

• Der fi ndes en personalepolitik



• Der fi ndes en lønpolitik

• Årsplanlægningen er fl eksibel

• Gode lokaleforhold

Ansvarsområder

Det er elevens ansvar:

• At være hensynsfuld, opmærksom og hjælpsom

• At anerkende og respektere andre mennesker

• At være positiv

• At være forberedt

• At deltage aktivt i undervisningen

• At møde til tiden

• At holde orden

Det er forældrenes ansvar:

• At barnet møder i god tid, er udhvilet, mæt og velforberedt

• At barnet kan indgå i et ligeværdigt fællesskab

•  At vise interesse for og engagement i de aktiviteter, der fi nder sted i 

klassen og på skolen

• At aftaler/tidsfrister bliver overholdt

• At have en god dialog med lærerne/ skolen

Det er lærerens ansvar:

•  At være velforberedt, engagerende,  motiverende og inspirerende i for-

hold til den enkelte elev, klassen og skolen

• At skabe tryghed og modvirke mobning

• At møde elever, forældre og kolleger med respekt

• At skabe en god dialog med forældre

• At møde til tiden

•  At være faglig kompetent og til stadighed følge med i udviklingen inden 

for sine fag

Det er bestyrelsens og ledelsens ansvar:

• At der fi ndes tidssvarende undervisnings materiale 

• At der er gode undervisningsforhold fysisk, psykisk og æstetisk

• At give lærerne mulighed for efter- og videreuddannelse

• At vedligeholde skolens gode traditioner

• At have en god dialog med forældregruppen

10. klasse på La Santa Sport 
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Eleverne i skolens 10. klasser skulle i 2012-2013 for første gang vælge et af 

tre linjefag. De havde valget mellem gymnasieforberedende fysik/kemi, idræt 

og samfundsfag, som havde en drejning over mod HHX. Holdene havde fi re lek-

tioner en formiddag en dag om ugen, og sådan bliver det også i 2013-14. Et 

af årets programpunkter i samfundsfag var et innovations-forløb i fællesskab 

med handelsgymnasiet. Det involverede samarbejde med HHX-studerende, og 

lærerne derfra var på Klostermarksskolen 3 formiddage, mens 

det en gang foregik hos dem. 

Innovations-
forløb med 
HHX
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9. klasse på 
sprogrejse i 
Tyskland og 
Frankrig
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4. klasse i 
Den Gamle By
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Skoleåret på Klostermarksskolen har været endnu et godt og lærerigt år. 

Før vores første skoledag i august var lærerne samlet til en temadag om 

faglig læsning med et praktisk/teoretisk oplæg ved cand. pæd. Merethe 

Brudholm, som er en af de førende konsulenter indenfor læseundervis-

ning. Dagen satte fokus på, at læsning er vigtigt, ikke blot som mål i 

danskundervisningen, men også som en færdighed, der er forudsætning 

for al undervisning i skolen, og som skal trænes i alle fag. Emnet blev 

fulgt op med nogle konkrete initiativer og samtaler i alle faggrupper i 

løbet af efteråret, og i januar mødtes lærere og pædagoger til en fæl-

les opfølgende temadag om faglig læsning og sproglig opmærksomhed.

At lære børn at læse og bruge læsefærdigheden alsidigt er en stor opga-

ve, som kræver hele skolens opmærksomhed, og der er på hele grund-

skoleområdet kommet god fokus på at forske i og uddanne lærere og 

pædagoger i metoder og teorier om læseundervisning.

Det har været et spændende fokus, som er fulgt aktivt op i mange sam-

menhænge i skoleåret på Klostermarksskolen, og det vil fortsat være 

et centralt fælles anliggende midt i skolens mange øvrige aktiviteter.

2012-13 har også  været et meget usædvanligt skoleår, da vi alle blev 

en del af den landsdækkende politiske konfl ikt på skoleområdet, der 

lukkede for undervisningen i 18 skoledage i april måned. Der kan siges 

meget om denne oplevelse, og der er blevet sagt og skrevet meget. 

At få fri fra skole et par ekstra dage kan jo være fi nt nok, men i april må-

ned opdagede vi alle, at undervisning og skolegang ikke er en selvfølge. 

Vi blev mindet om, hvilket gode det er for alle at have en skole. Både 

for at lære noget til fremtidig uddannelse og voksenliv, men også for at 

have et sted man ”hører til” og et fællesskab at være en del af, og som 

vi alle bidrager til og får noget igen af. 

En god skole kommer ikke af sig selv, men vokser frem af godt samar-

bejde og fælles forventninger.  Det er en tradition, som vi har bygget på 

siden Klostermarksskolens start for 141 år siden.

I bestyrelsen har drøftelserne om skolens visioner taget form og er ble-

vet formuleret i et strategimateriale, som er trykt i dette årsskrift. Under 

6 forskellige temaer er der formuleret nogle mål, som giver retning for 

arbejdet og beslutningerne i de kommende år - lige fra bygninger og 

økonomi til indhold og undervisningstilbud.

Udover at være en praktisk håndbog om skolegangen, skal årsskriftet 

også give et indblik i skolens dagligdag, undervisning og mange aktivite-

ter i det skoleår, som nu nærmer sig sin sommerferieafslutning.

God fornøjelse og god sommer!

Lars Peter Nitschke

Skoleleder

2012 - 2013Årets gang

Besøg fra Tyskland Sidste skoledag Terminsprøve
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Klostermarkskolen er en skole i god gænge – i høj grad takket være 

dygtige og engagerede medarbejdere og en kompetent ledelse. Det er en 

positiv tilstand, der skal fortsætte.

For at udvikle skolen arbejder vi med seks strategiske fokusområder. 

Tilsammen kalder vi dem FUTURE: 

1. Skole med FACILITETERNE i orden (Vi skaber plads til de bedste 

 fysiske rammer)

2. UNDERVISNING i front (På forkant med den nyeste viden)

3. TILBUD der matcher familiens behov (Fordi trivsel fremmer læring)

4. Globalt UDSYN (Skole på tværs af grænser)

5. Fokus på RELATIONER (Vi er stolte af vores skole – og vil gerne dele 

 det med andre)

6. ENERGI til mere (Miljø og sundhed på dagsordenen)

Bestyrelsen og ledelsen bruger temaerne i deres del af arbejdet med 

udviklingen af skolen til strukturering af ideer, drøftelser og beslutninger 

om skolens fremtid. 

Samlet set arbejder vi med disse fokusområder i et simplifi ceret Balanced 

Scorecard, så vi nøje kan følge udviklingen af hvert område i forhold til 

vores konkrete målsætninger.

For at igangsætte en dialog om hvordan strategierne påvirker din og min 

fremtid, har vi udarbejdet en visualisering for hvert område med en tilhø-

rende tekst. Dem vil vi gerne vise jer her.

På ledelsens og bestyrelsens vegne,

Morten Friis Frederiksen, Bestyrelsesformand

Per S. Andreasen

Næstformand

Steffen FroulundMartin Jørgensen

Morten Friis Frederiksen

Formand

Mette Andersen

Fra bestyrelsen

FUTURE
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  velkommen til
     din og min

vi ønsker at tilbyde skolegang i tidssva-
rende lokaler, der understøtter en god 
undervisning og trivsel for både elever og 
ansatte. det betyder løbende vedligehold- 
else og fortsat udbygning og modernisering 
af skolens bygninger.

Med fokus på skolens økonomistyring og med 
fornuftig anvendelse af vores ressourcer 
vil vi skabe et solidt økonomisk grundlag for 
Klostermarksskolen. Det gør os i stand til at 
holde de nuværende bygninger og arealer 
i god stand og løbende udvide skolen med 
nødvendige faciliteter.

    skole med 
faciliteterne
     i orden
 - vi skaber plads til de 
 bedste fysiske rammer
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Børn skal møde dygtige og engagerede 
voksne med mål og ambitioner for deres 
undervisning og pædagogiske arbejde. vi vil 
sikre, at skolens ansatte er veluddannede 
og holdes ajour med pædagogisk viden og 
forskning. det er med til at skabe en god 
skoledag og undervisning på et højt fagligt 
niveau.

Faglighed, fællesskab og personlig udvikling 
er skolens værdier med basis i Kloster-
marksskolens traditioner og solide erfaring. 
Klostermarksskolen er altid orienteret efter 
de nyeste metoder, materialer og udviklings-
muligheder. Vi har fokus på efteruddannelse, 
samarbejde og godt arbejdsmiljø for alle 
voksne på skolen.

klostermarksskolen tilbyder undervisning, 
der med udgangspunkt i elevernes forud-
sætninger og muligheder giver eleverne det 
bedst mulige udbytte af deres skolegang.

Børns trivsel, såvel i skolen som derhjemme 
og blandt kammerater, er en forudsætning 
for et godt udbytte af undervisningen. Vi 
vil tilbyde børn og forældre mere end blot 
undervisning: Talentudvikling, lektiehjælp, spe-
cialundervisning, rådgivning om familieliv og 
børn, hjælp i krise- og sorgsituationer og gode 
oplevelser sammen med kammerater.

undervisning
          i front
   - på forkant med den nyeste viden

      tilBud 
  der matcher 
familiens Behov
 - fordi trivsel fremmer læring

15

med udgangspunkt i en klassisk dansk 
privatskoletradition er klostermarksskolen 
en del af det globale samfund. vi ønsker, at 
vores elever møder den store verden både 
i den daglige undervisning og i samarbejde 
med skoler og elever i andre lande.

Klostermarksskolen har samarbejdsaftaler 
med skoler i Tyskland, Frankrig og USA, og vi 
gennemfører årligt elevudveksling og lærer-
samarbejde. Vores internationale kontakter 
ses både som et led i fremmedsprogsunder-
visningen og som en generel orientering i 
andre landes værdier og kvaliteter. 

     gloBalt
           udsyn
 - skole på tværs af grænser

klostermarksskolen vil gerne være synlig, 
og vi vil gerne vise, at vi er stolte af en god 
skole - både internt i forældre- og venne-
kreds og udadtil over for kommende elever 
og til forældre, som i fremtiden skal vælge 
en skole til deres børn. 

Vi ønsker en skarp profil i kommunikationen 
af vores skoletilbud og undervisningens  
mange aktiviteter via digitale og trykte  
medier, ligesom sociale medier indgår i  
kommunikationen af skolens tilbud og syn  
på, hvad vi mener er ”den gode skole”. 

fokus på 
    relationer
     - vi er stolte af vores skole  
          - en stolthed, vi gerne vil dele  
 med andre
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en sund skole lever sundt. det vil sige 
anvender ressourcer - vand, strøm og 
varme - på en fornuftig måde. vi er såvel i 
vores daglige omgang med eleverne som i 
undervisningen opmærksomme på at lære 
børn om sundhed, kost og livsstil.

Vi fokuserer på skolens anvendelse af energi 
og søger vedvarende energiløsninger, og vi 
skaber mulighed for overvågning og opmærk-
somhed på, hvordan vi bruger el, vand og 
opvarmning.

Vi arbejder med elevernes livsstil og giver 
mulighed for en skoledag med bevægelse, 
frisk luft og sund kost.

    energi
til mere
     - miljø og sundhed 
                 på dagsordenen

www.klostermarksskolen.dk

På Klostermarksskolen søger vi kon- 
stant nye måder at gøre skolen endnu 
bedre på. Derfor har vi taget en ræk-
ke målrettede initiativer, der påvirker 
din og min fremtid.

Tilsammen kalder vi det 
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Eksempel på fremlæggelse med fi lm i engelsk

Dette er et eksempel på en engelsk opgave. Opgaven bestod i, at eleverne 

skulle opfi nde en person og beskrive denne persons oplevelser i 60’erne. 

Derefter skulle de fi nde en måde at fremlægge dette; fx i et digt, en 

collage eller som her i eksemplet en lille fi lm. Derefter skulle eleverne 

fremstille en barcode, der linker til deres fremlæggelse - disse blev hængt 

op på vores 60’er tidslinje, så alle der besøgte klassen kunne scanne 

koderne og se fx billeder og fi lm etc.  

Gitte Andersen

 

Eksempel på fremlæggelse med film i engelsk 

Dette er et eksempel på en engelsk opgave.  Opgaven bestod i at 
eleverne skulle opfinde en person og beskrive denne persons 
oplevelser i årtiet 60’erne.  Derefter skulle de finde en måde at 
fremlægge dette; fx i et digt, en collage eller som her i eksemplet en 
lille film.  Derefter skulle eleverne fremstille en barcode der linker til 
deres fremlæggelse - disse blev hængt op på vores 60’er tidslinje så 
alle der besøgte klassen kunne scanne koderne og se fx billeder og 
film etc. Tak til 9.c og især til Stine Nørgaard Andersen for hendes 
fine historie om Lori Williams, som var femten da 1960’erne 
begyndte.  

Gitte Andersen 

Læsemaraton 
Tirsdag d.15. januar 2013 var der for første gang læsemaraton på 

Klostermarksskolen. Elever fra 3.-8. klasse var samlet om at læse 

7298 sider. Fra kl. 14:30 til 20:30 var de 35 elever sammen om at 

læse hver deres bog og hyggesnakke. Vi fi k pizza, saftevand, kage 

og Dumle-slikkepinde. De tre bibliotekarer stod for arrangementet. 

Vi glæder os til næste læsemaraton!

Ingrid 6.a og Clara 6.b
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9.c leger 

morder i solen 

foran skolen

Cyklistprøven 

for 6. klasse

Julespil

Stomp

Motionsdagen
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Niels Beltoft (NB)

Viceskoleleder

Lars Peter Nitschke (LN)

Skoleleder

Trine Clausager

Sekretær 

Mette Sunds

Regnskabsfører

Claus Christensen

Servicemedarbejder

Christian Møller

Servicemedarbejder
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Helle Korsbek (HEO)

Leder af skolefritidsordning

Assia Robio

IT-supporter

Ledelse og administration

Ani Nørgaard Nielsen 

Servicemedarbejder
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Bent Baisgaard

(BE - 1997)

Per Lindgren Hansen

(PH - 1978)

Rikke Bundgaard Hansen

(RH - 2002)

Anette B. Hoffgaard

(AB - 1998)

Hanne Jørgensen

(HJ - 1994)

Carsten Mortensen

(CM - 2004)

Lisbeth Raska Hansen

(LH - 1984)

Gitte Andersen

(GA - 2010)

Annette Lunø 

(AL - 2010)

Søren Lindrup 

(SL - 2013)

Skolens lærere

Mette Kortegaard 

(MK - 2008)

Mette Haase

(MH - 1981)



Års- og orienteringshæfte  19

Andreas Buelund

(AH - 2009)

Randi Brunø

(RB - 1995)

Helle Davies

(HD - 2004)

Helle Erichsen

(HE - 2002)
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(JJ - 2007)

Lars Holm Jensen

(LJ - 2002)

Ninna Dalbro Jensen

(ND - 1975)

Louise M. Mortensen

(LO - 2008)

Lars Ulrik Mølbæk

(LM - 1994)

Susanne Jensen

(SU - 1987)

Lise Møller

(LI - 1998)

Sanne Aarup Christensen

(SA - 1999)

Inge Brink Nielsen

(IN - 1990)

Gitte Olesen

(GO - 2008)

Thomas Juulsgaard 

Thomsen (TJT)
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Lennart Pedersen

(LP - 2006)

Lars Øgendahl Overgaard 

(LØ - 2012)

Jane Kjær Steffensen

(JK - 2002)

Henriette Spliid Schmidt

(HN - 1985)

Tina Brandt Pedersen

(TI - 2002)

Karin Tølbøll

(KT - 1976)

Helle Vejen

(HV - 2007)

Inge D. Vadman

(IV - 2004)

Christophe Thouin

(CT - 2001)

Annette Tillegreen

(AT - 1995)

Jane Kanstrup Christensen

(JKC)

Søren Bundgaard 

(SBU)

Sanne Kang Hansen 

(SKL)

Lars Berg Kristiansen

(LBK)

Birgit Kjærside

(BKJ)

Myretuen
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Mads Birk Svendsen

(MB - 2008)

Birthe Graakjær Svendsen

(BG - 1976)

Torsten Juul Svelle

(TS - 1994)

Eva Krog Vistisen

(EK - 1975)

Christina Sønderlund

(CH - 1997)

Rikke Taagely 

(RT - 2012)

Christoffer Hartmann Veng 

(CV - 2009)

Mia Wiesmach Sørensen

(MW - 2010)

Linda Mortensen

(LIN)

Marian Nielsen

(MNO)

Helle Korsbæk

(HEO)

Helle Krogh

(HHK)

Daniel Mick Nielsen

(DAN)

Klubben

Louise Harbo Dalby

(LHD)

Morten Kleemann Lykke 

(MKL)
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På Klostermarksskolen vil vi, at lærerne bliver inspireret og følger med i 
den seneste udvikling. Derfor sørger vi for at komme ud og får input. 
Her er eksempler på det.
 

Konferencer og kurser om den pædagogiske udvikling generelt 

- her fra Scottish Learning Festival.

Big Bang 
- konference om 
naturvidenskabslig 
undervisning og 
udviklingen i den 
- her præsenterer 
Store Nørderne 
deres materiale.

Lærerudveksling med 
skole i tilknyttet 

Columbia University - her 
undervisning i en klasse 

i The School at Columbia 
University i Upper 

Manhattan, New York

Kursus på Island 
omkring geologi 

og energi - her et 
billede i forbindelse 

med landskabs-
dannelse.
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Fortryllende
Harry Potter 
uge

Det var en magisk uge, da vi åbnede portene til Hogwarts, som denne uge be-

fandt sig på Mediateket. 10 entusiastiske elever fra 9. og 2 elever fra 6. havde 

sammen med de 3 McGonagalls - Lise, Henriette og Ninna - begivet sig ud i 

at transformere muggler-skolen til en vaskeægte troldmandsskole. Alle delta-

gende elever blev mandag morgen fordelt ud på de 4 kollegier, Huffl epuff, Gryf-

fi ndor, Ravenclaw og Slytherin, og hele ugen kæmpede de mod hinanden om 

at vinde Huspokalen. Efter mange hårde dueller i quidditch, troldmandsskak og 

quizzer løb Huffl epuff med den endelige sejr og vandt den prestigefyldte Huspo-

kal. Dog kæmpede alle bravt for deres kollegium. Hvert frikvarter blev forvandlet 

til en magisk leg, som især de mindre elever nød godt af. 

Det var en fortryllende uge, som man kun kan håbe vil blive en fast tradition 

på skolen.

Andreas Holmgaard, Kirstine Grevy og 

Mathilde Jørgensen, 9. abc

Kampen om 
Huspokalen
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Hjemmeside

På skolens hjemmeside www.klostermarksskolen.dk fi ndes altid opdate-

rede oplysninger.

De afsluttende prøver

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) er obligatorisk for alle elever på 9. klas-

setrin, og alle undervisningsfag er prøvefag, undtaget idræt, der afsluttes 

med en skriftlig udtalelse.

Folkeskolens afgangsprøve omfatter 7 prøver, 5 fastlagte og 2 ved lod-

trækning. 

De 5 faste prøver er:

• Skriftlig og mundtlig prøve i dansk

• Skriftlig prøve i matematik

• Mundtlig prøve i engelsk og fysik/kemi

De 2 sidste prøver udtrækkes med 1 fag indenfor henholdsvis gruppen af 

naturfag og humanistiske fag.

Ved afslutning af 10. klasse kan eleverne vælge at gå til prøve i fagene: 

dansk, fysik/kemi, matematik, engelsk, tysk og fransk.

Befordringsgodtgørelse

Skolens elever kan søge om befordringsgodtgørelse på et skema, der fås på 

skolen. Følgende afstandsbestemmelser skal være opfyldt:

0.-3. klasse 2,6-12,5 km

4.-6. klasse 6,1-16,0 km

7.-9. klasse 7,1-16,0 km

10. klasse 9,1-17,0 km

Godtgørelsen sker efter beregning af skolens kilometertilskud og antal km ud 

fra afstandsbestemmelserne.

Praktiske oplysninger for 2013 - 2014

Biblioteket

Bibliotekets samlinger omfatter såvel klassesæt som håndbøger og skøn- 

og faglitteratur. Allerede fra 0. klasse har eleverne adgang til at gå på bib-

lioteket og låne bøger med hjem.

Skolens elever skal ikke have lånerkort for at låne på skolebiblioteket, og 

der betales ikke bøde for bøger, der afl everes for sent. Derimod kræves der 

erstatning for ødelagte og bortkomne bøger.

Alle bøger er stregkodemærkede og registreret elektronisk. Eleverne kan 

søge bibliotekets materialer på nettet via bibliotekets hjemmeside www.

klosterbib.dk. 

Åbningstid: kl. 8.00-14.30

Bøger og andre undervisningsmidler

Skolen udleverer bøger til alle elever. Eleverne i de ældste klasser skal dog 

selv anskaffe enkelte hovedværker i dansk litteratur og fra 6. klasse også 

Retskrivningsordbogen. 

Det anbefales også, at eleverne køber ordbøger i fremmedsprogene efter 

lærernes vejledning.

Alle andre bøger, hæfter, materialer i billedkunst, sløjd, hjemkundskab, 

håndarbejde og i 5. klasse lommeregnere leveres af skolen. Eleverne må 

overholde følgende regler:

• Bøgerne skal skånes mest muligt og derfor holdes forsynet med solidt 

 omslag.

• Alt materiel skal forsynes med navn og klassebetegnelse.

• Bøgerne må ikke forsynes med mærker eller tilføjelser undtagen efter 

faglærerens udtrykkelige anvisning.

Bortkomne/ødelagte materialer, hvad enten det er skolens eller lån fra fx 

Center for Undervisningsmidler, skal erstattes. Udleverede fotokopier kan – 

mod betaling – genudleveres.
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Nødkopier af fx engangsmaterialer betales ligeledes.

Elever i 7., 8., 9. og 10. klasse skal medbringe egen computer.

Depositum

Der betales depositum ved bekræftet optagelse i Klostermarksskolens børne-

haveklasse, 7. og 10. klasse.

Elever kan når som helst indmeldes til de nævnte klassetrin.

I efteråret inden skolestarten udsendes sammen med andre praktiske oplys-

ninger girokort til indbetaling af depositum, der udgør 2 måneders sko  lepenge.

Depositum medregnes som skolepenge og er tabt ved frafl ytning, framelding 

el. lign.

Elever og skilsmisse

Når forældre går fra hinanden, bliver alting anderledes. Dette sætter dybe spor 

hos såvel voksne som børn.

Det kan være svært at fi nde rum og tillid til at tale med venner og familie om 

de svære følelser, som børnene ofte går rundt med. Ofte ser vi desværre, at 

børnenes sorg overses. I ønsket om at høre barnets stemme - og i håbet om 

at styrke barnet i dets videre udvikling - tilbyder vi her på Klostermarksskolen 

en mulighed for at deltage i en gruppe for børn i 1. – 4. klasse, hvis forældre er 

blevet skilt. Grundlaget for gruppen er et anerkendende og ressourceorienteret 

perspektiv, hvor der vil være fokus på anerkendelsen af de følelser og reaktio-

ner, det følger af at have en skilsmisse tæt inde på livet. 

Vi vil…

•  skabe et fællesskab for de børn, hvis forældre er skilt.

•   skabe et sted med en struktureret ramme for samtale, hvor der er plads 

til det enkelte barns historie.

•  skabe åbenhed for de familier, der er skilte og tryghed for forældrene.

Gruppen skal give barnet et frirum til at tale om emner og det, som barnet 

oplever eller kan have oplevet i forbindelse med, at mor og far er gået fra 

hinanden. 

Børnene har i gruppen mulighed for at høre og dele hinandens historier og 

opleve, at der er andre, der er i samme situation med de samme følelser og 

tanker, som dem selv.

Ved at få sat ord på kan barnet opleve en lettelse og forståelse for forholdene 

i deres familie.

Gruppeleder Helle Korsbek

Elever og sorg

Har du mistet en mor eller far, søster eller bror – eller har du alvorligt syge 

forældre eller søskende…? Så er det vigtigt, at du får talt med en voksen om 

det. Sorg er ikke en sygdom, som kan behandles. Sorg gør ondt og kan være 

svær at tale om, men ved at tale om og dele sorgen med andre, kan den blive 

lettere at bære.

På Klostermarksskolen er der mulighed for at få samtaler alene. I de perioder, 

hvor der er fl ere i samme situation, er der mulighed for at mødes i en gruppe 

også. En samtalegruppe er et sted, hvor du kan dele dine tanker, bekymringer, 

glæder og sorger med andre i samme situation. Et sted, hvor man kan opleve 

et fællesskab omkring det at have prøvet det samme. Når vi mødes, vil vi tale 

om det, som du kan have svært ved at tale med andre om – hvor svært det 

er, når man har en alvorligt syg i familien eller har mistet en, man holder af.

Sorgmedarbejder Helle Korsbek

Ekstra frihed

Forældrene anmodes om ikke at bede børnene fri, hvis det ikke er absolut 

påkrævet.

Ved konfi rmation har konfi rmanden fri den følgende mandag og til kl.10 om 

tirsdagen. Søskende kan få fri til kl. 10 om mandagen.

Tilladelse til ekstra frihed kan gives af ledelsen, men for enkelte timer og én 

dag dog henholdsvis af faglæreren og klasselæreren. Det skal dog oplyses, at 

der ikke gives fri i forbindelse med afvikling af terminsprøver og projektopgave 

på 9. årgang og selvvalgt opgave på 10. årgang

Ferieplan 2013-2014

14/8  Skolestart for 1.-10. klasse

15/8  Skolestart for børnehaveklassen

12/10-20/10  Efterårsferie

21/12-1/1  Juleferie

15/2-23/2  Vinterferie

12/4-21/4  Påskeferie

16/5-18/5  Store Bededagsferie

29/5-1/6  Kristi Himmelfartsferie

7/6-9/6  Pinseferie

28/6  Sommerferien begynder

Ved ferier er alle dage inklusive.
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Myretuen har åbent:

  -1.-5. juli

  -29. juli-13. august

  -i efterårsferien

  -i vinterferien

  -14.-16. april

  -30. juni-11. juli (2014)

  -4. august og frem (2014)

Forsikringer

Skolen forventer, at alle elever er dækket gennem hjemmets ulykkes-

forsikring. Skolen har tegnet en elevforsikring og en hjemrejseforsikring. Skade 

på inventar og bygninger, der skyldes forsæt eller uforsvarlig handling, skal 

erstattes efter regning.

Forældreintra

Kommunikation mellem skole og hjem foregår elektronisk via Forældreintra 

på skolens hjemmeside. Der udleveres en log-in kode til alle hjem.

Forældreråd

På efterårets forældremøder vælges et forældreråd for et år ad gangen blandt 

klassens forældre.

Forældrerådene medvirker til:

• at støtte trivslen blandt eleverne i klassen og på skolen.

• at arrangere og afholde aktiviteter for forældre og elever i klassen.

• at etablere et fælles netværk blandt klassens forældre og elever.

• at etablere et bindeled mellem forældre, skolens ledelse og bestyrelse.

• årligt aftenmøde i januar (14/1 2014).

Fripladser

Skolen kan dels af egne midler og dels gennem fripladstilskud fra staten yde 

en række delvise fripladser. Ansøgningsskema lægges ud på forældreintra og 

skoleporten. Ansøgninger vedr. næste skoleår skal foreligge inden sommer-

ferien.

Dette tilskud kan ydes til elever på alle klassetrin til nedbringelse af skolepen-

gene og fastsættes under hensyn til hjemmets økonomiske forhold.

Staten yder også tilskud til fripladsordning i fritidsordningen.

Fritidsklub

Eleverne i 4., 5. og 6. klasse kan melde sig til Myretuens Fritidsklub. For 

4. klasse er åbningstiden som i Myretuen. For 5. og 6. klasse er der åbent 

fra skoledagens ophør til kl. 16.30, og her kan man vælge en deltidsplads 

med 3 faste dage.

  

Fritidsordning

Klostermarksskolens fritidsordning er et tilbud til eleverne fra børnehaveklas-

sen til og med 3. klasse.

Fritidsordningen har til formål at organisere barnets fritid i et trygt og udviklen-

de miljø, hvor barnet kan lege og deltage i forskellige pædagogiske aktiviteter 

efter eget behov og egen lyst.

Åbningstid kl. 12.00-16.30.

Betaling for fritidsordningen sker i 11 rater. Indbetaling bedes foretaget den 

10. i måneden og helst via PBS. Ved barn i Myretuen og børn i kommunale 

pasningsordninger gives moderation svarende til 2. barn i Myretuen.

1. barn :  1.610,- kr.  

2. barn: 1100,- kr.

Efterfølgende børn:   0,- kr.

Frugt hver dag er incl.

Da statstilskuddet kun gives 100 % til elever, der er tilmeldt fra 1. august 

til 30. juni, kan ud meldelse kun ske undtagelsesvis.

Pasning i ferieordning omfatter alle børn i fritidsordningen, men der skal 

dog forud ske en tilmelding af hensyn til aktivitetsplanlægning og persona-

lenormering. Se dage med ferieordning på skolens hjemmeside.

Alle børn skal medbringe indesko, regntøj samt skiftetøj, der skal ligge i 

kassen i børnenes garderober.

Til alle klasser i indskolingen er der tilknyttet kontaktpersoner fra fri-

tidsordningen. Kontaktpersonerne deltager i en del af klassens under-

visningstimer og er med til forældremøder og en skole/hjemsamtale. Der 

kan altid aftales individuelle samtaler efter behov.

Generalforsamling

Afholdes tirsdag d. 18. marts 2014.  Indkomne  forslag skal være bestyrel-

sen i hænde senest 1. marts.
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Indmeldelse

Indmeldelse sker ved personlig eller telefonisk henvendelse på skolens 

kontor, og der betales et indmeldelsesgebyr på 400 kr.

Ved optagelse tages der hensyn til søskendereglen, dato for indmeldelse 

og pige/drenge-balancen.

Søskendereglen omfatter også halvsøskende med forskellige hjemadresser.

For at opnå søskendemoderation skal hjemadressen dog være den samme.

Ved udmeldelse i skoleårets løb betales skolepenge for hele den måned, i 

hvilken udmeldelsen sker.

Karakterer

Eleverne i 6.-10. årgang får karakterer i alle fag, der er undervist i – på 6. 

klassetrin dog kun bogstaver.

Eleverne får karakterer 3 gange i årets løb – elever i 6. klasse dog kun 2 

gange. I enkelte fag kan karakteren mangle i en termin.

Konfi rmationsforberedelse

Eleverne „går til præst“ i skoletiden, og efter aftale med Aalborg Kommune 

foregår det på 7. klassetrin. Eleverne i en klasse deltager i konfi rmations-

forberedelsen på samme tid.

I 2014 konfi rmeres 7.a den 16. maj, 7.b den 17. maj og 7.c den 18. maj.

Kontaktbog

Kontaktbogen anvendes såvel af forældre som lærere som et hurtigt for-

bindelsesled mellem skole og hjem.

Hvis eleven har været fraværende pga. sygdom eller af anden årsag, med-

bringes begrundelse i kontaktbogen den første dag, eleven er i skole igen. 

Skolen underrettes, hvis en elevs fravær strækker sig over mere end 3 dage.

Lejrskole/ture

Det er blevet en tradition på skolen, at 0.-2. klasse i slutningen af skoleåret 

har en tur til Lundby Krat, og at 3.-8. klasse tager til Fårup Sommerland.

Klasselærerne arrangerer sædvanligvis en- eller todagsture og ekskursioner 

for 1., 2., 3., 4. og 5. klasse, og kun 6. klasse kommer på lejrskole af en 

skoleuges varighed. Her giver skolen et tilskud på 700 kroner pr. elev.

På 9. klassetrin er der en sprogrejse til enten Tyskland eller Frankrig, hvortil 

der kan søges om tilskud på skolen.

10. klasse er på 1 uges udenlandsrejse, som planlægges med lærerne.

Lektiecafé 

To eftermiddage om ugen tilbydes lektiecafé for 5. -10. klasse.

Læsning/læseteknik

Vi har besluttet at lave læseprøver på samtlige klassetrin og staveprøver 

fra 2. til 9. klasse. Klasselæreren gennemfører selv staveprøver og drøfter 

efterfølgende resultater og tiltag med en lærer fra støttecentret. Læse-

prøverne tages af vores læsevejleder sammen med klasselæreren. Efter 

retning af prøverne har læsevejlederen konference med klasselæreren, hvor 

nye tiltag drøftes for klassen og enkeltelever.

Alle elever skal lære sig forskellige læseteknikker og dermed blive såvel 

sikrere som hurtigere læsere. 

Tidlig læsehjælp – fonologisk træning

Tidlig læsehjælp tilbydes elever i 1. klasse, der endnu ikke helt har fat i 

læsestrategierne. Undervisningen begynder ved juletid, og eleverne tilbydes 

individuel undervisning ca. 25 minutter dagligt.

Fonologisk træning tilbydes eleverne i børnehaveklassen. Fra efterårsferien 

arbejdes der – i et modul om ugen – med bogstavlyde. Den primære vægt 

lægges på vokaltræning.

Morgentime

Hvis elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse har brug for at opholde 

sig på skolen fra kl. 6.30 til undervisningens start, er der mulighed herfor 

uden vederlag. 

Musikundervisning

I samarbejde med Aalborg Kulturskole tilbydes alle at få undervisning i at spille 

på et instrument og i at synge. Programmet er bredt udformet med tilbud om 

musik til børn og unge, og betalingen er moderat, idet stat og kommune yder 

tilskud efter gældende regler for musikundervisning. Der er tilmelding i april.

Der er også mulighed for at tilmelde sig skolens kor. Minikor er for elever i 

2. klasse, Mezzokor er for 3. 4. og 5. klasse og Skolekor er for 6.-10. klasse. 

Da korundervisningen er gratis, indgår den ikke som led i samarbejdet med 

Aalborg Kulturskole.

Tilmeldelsesblanketter til den frivillige musikundervisning fås på skolen og 

afl everes inden sommerferien på skolens kontor eller til musiklæreren.
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Mælk

Der kan vælges mellem fl ere mælkeprodukter, men man er bundet til det 

samme mælkeprodukt for et halvt år ad gangen.

Det er Danske Mejeriers Fællesorganisation i Århus, der administrerer ord-

ningen, og tilmelding og betaling for et halvt år ad gangen sker på de fra 

Mejerikontoret udleverede girokort.

P-fagstilbud

Elever i 6.-7. klasse kan deltage i p-fag. Der tilbydes litteraturklub, skak 

og madlavning.

Penge, værdigenstande

Skolen henstiller indtrængende til forældrene ikke at lade børnene medbringe 

større pengebeløb.

Har en elev undtagelsesvist et sådant beløb med, kan det opbevares hos en 

lærer eller på kontoret.

Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for værdigenstande eller glemte og bort-

komne effekter. Det er en god ide at mærke elevens ejendele med navn.

Skolebod/-mad

Skolen har en skolemadsordning. Forældre kan over internettet (se hen-

visning på skolens hjemmeside) bestille en let frokostret, som klassevis 

kan afhentes i kælderen sammen med skolemælken. Hver dag i 10-fri-

kvarteret kan eleverne købe frugt, gnavebolle og forskellige drikkevarer i 

skolens frugtbod.

Hver fredag sælges pizza-stykker. Bestilling skal ske dagen før, om tors-

dagen.

Der er koldtvandsdispenser på stueetagen, på 1. sal samt i indskolingsbygnin-

gen, hvor eleverne kan hente vand.

Skolefest

Skolefesten 2013 er fastsat til fredag den 22. november.

Skole/hjemsamarbejde

Formålet med skole/hjemsamarbejdet er, at det skal inddrage ikke kun 

forældrene, men også eleverne i et samarbejde om et godt skoleliv baseret 

på dialog, rådgivning og vejledning for hver enkelt af skolens elever.

Samarbejdet bygger på 3 elementer:

 a. Klasseforældremøder

 b. Skole/hjemsamtaler

 c. Lærer/elevsamtaler

a. Ved klasseforældremøder mødes lærere og forældre for at drøfte klas-

sens „liv“ og planlægge eventuelle klasseaktiviteter.

b. Skole/hjemsamtalerne afholdes 2 gange om året – i 9. og 10. klas-

serne dog kun 1 gang. Både elever og forældre inviteres, og alle elever 

opfordres til at deltage, da det er dem, det handler om. Der er afsat 15 

minutter pr. samtale.

 

c. Lærer/elevsamtaler afholdes 1 gang om året og placeres mellem de 2 

skole/hjemsamtaler som en opfølgning af 1. samtale. 

 Samtalerne gennemføres af klasselæreren, der forud er orienteret af fag-

lærerne – faglærerne kan efter behov/ønske gennemføre elevsamtaler. 

 

Skolepatruljen

17 elever har gennem året stået for den daglige trafi ksikkerhed på Dr. Chri-

stines Vej hver morgen mellem 7.45 og 8.00. Gruppen har fungeret med stor 

kompetence, følt ansvaret og forstået at hjælpe og vejlede, når det har været 

påkrævet. Dejligt vi til stadighed har mange elever, der ønsker at hjælpe kam-

meraterne med at færdes sikkert de sidste meter før skolen.

Generelt er der stor respekt for skolepatruljens arbejde, men selvfølgelig er 

der altid plads til forbedring og tanke for, hvilken opgave skolepatruljen vare-

tager hver dag. Vi tager fat i de småproblemer, der opstår, og forsøger at gøre 

noget ved dem ”på stedet”. Det har været en succes. Vi har hygget og værdsat 

skolepatruljens arbejde ved forskellige arrangementer, som eleverne selv har 

været med til at bestemme. Tak til skolepatruljen. 

Skolepenge

Skolepenge betales i 11 rater. Indbetaling bedes foretaget inden den 10. i 

måneden og helst via PBS.

Se skema herunder for raterne i dette skoleår.

Raterne for skolepenge 2013–2014:

0.–6. klasse: 7.–10. klasse:

1. barn 1325 kr. 1425 kr.

2. barn 915 kr. 985 kr.

3. barn 535 kr. 575 kr. 

4. barn 0 kr. 0 kr.
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Skolesundhedsplejersken

Skolesundhedsplejerskens tilbud omfatter alle børn fra børnehaveklasse til 

9. klasse, dog ikke 2., 4. og 7. klasse. Se skolens hjemmeside for detaljer.

Skolesundhedsplejersken træffes på skolen hver mandag og fredag.

Skolevejledning

Skolevejledningen varetages af den kommunale Ungdommens Uddannel-

sesvejledning, som har en fast kontaktperson tilknyttet skolen:

Elin Margrete Holst Hanne Ravn

7. & 9. klasse 8. & 10. klasse

Tlf.: 99 31 45 13 Tlf.: 99 31 45 09

Mobil: 25 20 45 13 Mobil: 25 20 45 09

ehol-kultur@aalborg.dk hrn-kultur@aalborg.dk

Supplerende undervisning/specialundervisning

Skolens støttecenter har til opgave at medvirke til at udvikle undervisnings-

differentieringen, således at hvert barn modtager netop den undervisning, 

det har behov for.

Teamet af specialuddannede lærere er ansvarligt for afholdelse af læse/

staveprøver i klasserne, tilrettelæggelse af læsekurser i 3. og 4. kl. samt 

rådgivning vedrørende undervisningstilrettelæggelse og materialevalg for 

elever med særlige behov.

En elev kan deltage i intensive kurser af kortere varighed i støttecentret 

 eller modtage støtte i klassen. Aktiviteterne foregår i et tæt samarbejde 

med klasselærer og forældre. Der laves en individuel undervisningsplan, og 

der lægges vægt på, at elevens selvstændighed udvikles.

Tandpleje

Alle børn, der bor i Aalborg Kommune, har ret til gratis tandpleje på kommunens 

klinikker, indtil de er fyldt 18 år.

Fra det fyldte 16. år og indtil 18-års fødselsdagen kan de unge i stedet vælge at 

gå hos en praktiserende tandlæge for kommunens regning.

Tandplejen omfatter forebyggelse af tandsygdomme, regelmæssige undersøgel-

ser og al nødvendig behandling (bevarende tandbehandling, tandregulering og 

behandling af tandskader m.v.).

Børnene på Klostermarksskolen tilbydes behandling på Gl. Hasseris Skole (tlf. 

99 31 76 90).

Hvis man hellere vil gå på en anden af kommunens klinikker, kan det også lade 

sig gøre. Man kan henvende sig herom på klinikken.

Dette frie klinikvalg betyder fx også, at de små børn, der er skrevet op til at skulle 

på Klostermarksskolen, kan blive behandlet på den klinik, skolen er tilknyttet, 

selv om de endnu ikke går i skole.

Klinikken sørger for, at børnene bliver indkaldt til undersøgelse med passende 

mellemrum, men man er altid velkommen til at henvende sig og få en ekstra 

tid, hvis man har brug for det. På de hverdage, hvor klinikken ikke er åben, ydes 

nødbehandling på en af kommunens andre klinikker, hvortil henvisning sker via 

telefonsvarer. Nødbehandling hos praktiserende tandlæger betales kun af kom-

munen, hvis det ikke har været muligt at benytte en kommunal klinik.

I skoleferierne er der etableret vagtordning på Tandplejen, Lille Borgergade 21, 

Nørresundby. Der er åbent for tidsbestilling klokken 8-15 på alle hverdage på 

tlf. 25 20 29 00.

Udtalelser

Når eleverne forlader skolen efter 9. eller 10. klasse, får de et afgangsbevis.

I afgangsbeviset står der, hvilke fag eleven har deltaget i, årskarakterer og prø-

vekarakterer.

Derudover får de en udtalelse, givet af elevens faglærere. De karakterer, der står 

i afgangsbeviset, siger noget om elevens faglige standpunkt. I udtalelsen skrives 

der om færdigheder, arbejdsindsats, arbejdsvaner og modenhed.

Samfundet har nu og i de kommende år brug for mennesker, som har udviklet 

mange gode egenskaber.

Det er f.eks. vigtigt:

• At man har gode arbejdsvaner.

• At man er præcis.

• At man har ansvarsfølelse over for det, man har med at gøre.

• At man stiller krav til sig selv, når et arbejde skal udføres.

• At man har lært at arbejde selvstændigt.

• At man er i stand til på fornuftig måde at samarbejde med andre.
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Klasse: 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

Dansk 9 7 8 8 8 8 8(2) 9-2 9-4 9-4

Matematik 5 4 4 4 4 4 4 4 4-2 4-2

Idræt 4* 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Svømning 2

Kristendom 1 1 1 1 1 1 1 1

Billedkunst 2 2 2 2 2

Musik 2(2) 2 2 2 2

Historie 2 2 2 2 2 2 2

IT 1

Geografi 2 2 2

Biologi 2 2 2

Samfundsfag 4* 2 2

Håndarbejde 2(2) 2(2)

Hjemkundskab 3(3)

Sløjd 3(3)

Engelsk 5 4 3 3 4 4 2 2

Tysk el. fransk 5 4 4 4

Fysik 4* 3 3 2

Natur/teknik 2 2 2 2 2 2

Kinesisk(valgfag) (2) (2)

Elevtimetal 30 33 33(35) 29(31) 29 29 29 24 23 22

Timefagfordeling 2013 - 2014

Klasse 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

Klostermarksskolen 930 990 990 870 900 930 870 750 750 660

Minimumstal 840 660 660 660 660 660 660 660 600 600

Samlet timetal (á 60 min) i forhold til undervisningsministeriets minimum

* Eleverne vælger et af de tre fag.
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Myretuens
sjove og 
kreative 
aktiviteter
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Elever fra 9.c 
i Ungdoms-
parlamentet
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Stæhrs legat 2012 

Traditionen tro blev der den sidste skoledag før juleferien uddelt Stæhrs 

Legat. Det blev indstiftet i 1956 af en kreds af forældre som hyldest og tak 

til en afholdt skoleleder gennem næsten 40 år ved Klostermarksskolen.

Indstillingen foretages af afgangsklassernes lærere, og en legatbestyrelse 

foretager så det endelige valg.

Der har blandt lærerne været enighed om, at to elever skilte sig ud blandt 

de mange, der var i forslag, og legatbestyrelsen har fulgt denne indstilling 

og besluttet at tildele legatet til Sille June Andreasen og Sarah Behrndt.

Lis Tonboe Hansens mindelegat 

Henriette Schnack fra 6.a

Amalie Lund Iversen fra 6.b

Boglegater 2013

5.a Anne Loan Bøgeskov-Jensen 

 Jacob Toft Hornemann

5.b Anne Fruergaard

 Johannes Underbjerg Pedersen

6.a Christian Beck Allerød

 Ingrid Østergaard Møller

6.b Lasse Frimor Holm Jensen

 Mathilde Germann Knudsen

7.a Astrid Ginnerup Jørgensen

 Mathias Gaarn Larsen Reberholt

7.b Andreas Kramer Abildgaard

 Melissa Tas

Legater

7.c Kathrine Marie Steve Hosbond

 Willam Borlund Nielsen

8.a Martin Østergaard Bergmann

 Mikkel Dreyer Nielsen

8.b Christian Høver Rønholt

 Katarina Hedegaard Bredahl

8.c Aksayan Mahalingasivam

 Anders Degnsø Kjærsgaard

9.a Ellen Sofi a Kakuladis

 Mads Lang Lauersen

9.b Louise Winther Bjørnskov

 Rasmus Malling Tortzen

9.c Emil Bach Kjær

 Kirstine Grevy

10.a Anders Linder Christensen

 Emma Vadman

10.b Cheri Caroline Buhl Sidelmann Mathiasen

 Mette Søgaard Carstens

10.c Alexander Bøving Lunø

 Emilie Nøhr Shaw
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Onsdag den 14. august  kl. 9.00 for 2.-6. kl.

 kl. 9.30 for 7.-10 kl.

 kl. 10.00 for 1. kl.

Torsdag den 15. august  kl. 10.00 for bh.kl.

Efter en fælles velkomst er der klasselærertid til 11.25. 

Over middag følges dagens normale skema.

Skoleåret 2013- 2014 
begynder:

Skolekoret i 
Göteborg
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