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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 finde 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 

konflikter, 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 finde forskellige løsningsmuligheder.

Det betyder:

• At vi tilbyder flerlærerordning 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 afleveres 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 findes en personalepolitik



• Der findes en lønpolitik

• Årsplanlægningen er fleksibel

• 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 finder 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 findes 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

Sprogrejse til Frankrig
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Skolekomedien
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Skolens  
140 års  
jubilæumsuge
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Sidste skoledag 
for afgangs-
klasserne
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Vi har i år valgt at lade andre end skolens lærere fortælle om året 

og oplevelsen af Klostermarksskolen i skoleåret  2011-12. Der er 

jo mange stemmer i denne tid, der udtaler sig om privatskolernes 

virke i Danmark - ikke mindst skole-politiske interessenter. Indi-

mellem kan man undre sig over, hvorfra de har de informationer, 

som de bygger deres meninger og udtalelser på.

For os er det vigtigt at drive en skole, som på den ene side veksler 

mellem vores ambitioner og forestillinger om at skabe den bedste 

skole, og som på den anden side forsøger at leve op til forældre og 

elevers forventninger til og forestillinger om en god skole.

Derfor har vi i dette årsskrift givet plads til forskellige stemmer 

rundt omkring os for at høre andres oplevelse af Klostermarks-

skolen i 2012. 

God fornøjelse og god sommer!

Lars Peter Nitschke

Skoleleder

- Ingen sidder i 6. klasse her på skolen og er funktionelle analfabeter.

For Erling Petersen, projektleder i it-branchen og netop afgået bestyrel-

sesformand på Klostermarksskolen, er den omhyggelige omsorg for de 

mindste elever et af de mest markante og positive træk ved skolen, hvor 

hans egne tre piger har været elever siden 1994.

Familien kommer oprindeligt fra Sønderjylland og kendte ikke meget til 

Klostermarksskolen. Det var børnenes dagplejemor, der anbefalede skolen.

Børnenes trivsel, en lille klassekvotient og et godt fagligt niveau er efter 

Erling Petersens mening de gode kerneværdier på Klostermarksskolen. 

- For vores vedkommende var der også tale om et fravalg af den store fol-

keskole i området. På et tidspunkt var den regionens største skole, og det 

kan gå både godt og skidt med en stor folkeskole. Vi syntes, at Kloster-

marksskolen havde en passende størrelse med cirka 500 elever. Ledelsen 

fik også stor ros, da vi i sin tid forhørte os om skolen. Børge Krogh var 

skolens leder dengang – og i øvrigt tidligere europamester i boksning. 

Det lød som en underlig erhvervskombination, men han havde et stort 

engagement og var god til at motivere både børn og lærere. Og så kendte 

han samtlige elever. Børge Krogh var med til at grundlægge Klostermarks-

skolens succes, siger Erling Petersen.

- I dag har vi stadig en dygtig ledelse. Der lægges vægt på trivsel og læring 

og et godt samarbejde mellem skole og hjem. En trivselskoordinator 

sørger for, at der bliver taget fat fra start, når de mindste møder i skole. Vi 

har nul accept af mobning. Det bliver hurtigt identificeret og hurtigt afhjul-

pet, hvis en elev har vanskeligt ved at læse eller lære matematik. Lærerne 

råder også over en særlig ”it-rygsæk” med computer tilpasset ordblinde. 

Og den tidlige indsats gør en forskel.

- Fordommen om privatskolen for de privilegeredes børn kender jeg, men 

hvis de skulle være privilegerede, så har de også problemer. Intelligens er 

i øvrigt ikke fordelt efter sociale skel.  Det er enormt vigtigt for alle børn at 

få lært at læse hurtigt. Med en tidlig indsats kommer man langt på kortere 

tid. Det er klogt af hensyn til børnene og forældrene, og så er det også 

økonomisk forsvarligt. Alle skoler burde sætte tidligt ind med læringen.

Forældrenes engagement glæder Erling Petersen. Det er karakteristisk, at 

der sluttes 100 procent op om forældremøder.

- Problemer tages i opløbet. Vi har forventninger til hinanden – forældre, 

elever og lærere. Eleverne slukker mobilen i timen, møder veludhvilet og 

velforberedt. Og så har man madpakke med. Det lyder måske simpelt, men 

Trivsel og faglighed„

>

2011 - 2012Årets gang
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hvis det sejler på det område, så påvirker det også miljøet i hele klassen.

- Her er ikke mere skældud og stram disciplin end andre steder. Vi tolererer 

absolut ikke mobning, men vi straffer os ikke ud af det. Vi snakker om det. I 

sjældne tilfælde er det sket, at en elev måtte blive hjemme et par dage.

Erling Petersens tre døtre er 16, 19 og 21 år. Den yngste forlader nu sko-

len efter endt 9. klasse for at begynde på Aalborghus Gymnasium.

- De har alle tre været glade for at gå på Klostermarksskolen. De har fået 

suget til sig. Og de har alle tre klaret sig fint. De er ikke skoletrætte. Deres 

lyst og nysgerrighed til at lære noget er der stadig.

Erling Petersen har været medlem af bestyrelsen på Klostermarksskolen i 

10 år – de seneste år som formand. Han har valgt at gå af, fordi han ikke 

længere har børn på skolen.

- Det har været sjovt og spændende at arbejde i bestyrelsen, men det er 

mest fair, at det er forældre med børn på skolen, der er i bestyrelsen. Ikke 

fordi det skal handle om ens egne børn, men man har bedst føling med 

situationen, når man jævnligt færdes på skolen.            

ler, men valget faldt på Klostermarksskolen, for ”med vores jobs og megen 

rejseaktivitet har vi alligevel en del transport-logistik, der skal gå op”.

- Skolen var et målrettet valg især på grund af dens fokus på fagligheden. 

Det var vigtigt for mig, der kommer fra en familie, hvor begge forældre 

er lærere, siger Tarik Vaizovic. Børnene får fra start gode arbejdsvaner på 

Klostermarksskolen. De skal lave deres lektier, aflevere til tiden og være 

forberedt til timerne. For os er det rigtige værdier og en god måde selv at 

lære at tage ansvar - også i alle andre sammenhænge i livet. De lærer for 

eksempel hurtigt, hvordan man omgås hinanden. Vores børn skal lære, at 

vi er ligeværdige som mennesker. Og de skal lære at vise respekt over for 

lærere og andre voksne.

Tarik og Senita ledte specifikt efter de værdier på forhånd, da de skulle finde 

den rette skole for deres første barn, Amra på seks år, som lige nu går i 

børnehaveklasse. Lillesøsteren følger efter og kommer på samme skole.

- Vi undersøgte ”markedet” omhyggeligt, men jeg synes ikke, at vores 

værdier havde været synlige på de andre skoler, vi så på. Klostermarks-

skolen reklamerede jo ligefrem med deres tre hovedværdier: faglighed, 

personlig udvikling og positiv forventning. Helt konkret kunne det faglige 

niveau også dokumenteres. Klostermarksskolen har en tredjedel flere 

timer end de andre skoler. Derfor blev valget indlysende for os. Og vi har 

bestemt ikke fortrudt, siger Tarik Vaizovic.

For familien tæller det også, at børnene føler sig trygge og hjemme på 

deres skole.

- Der lægges stor vægt på, at der er mange aktiviteter og hygge i starten 

af skolelivet. Børnene er aldrig overladt til sig selv. Det betyder, at vi op-

lever få konflikter, og det betyder igen, at der ikke skældes særligt meget 

ud på skolen. Almendannelse starter jo i børnehaveklassen, siger Senita 

Vaizovic. Jeg tror, det er godt, at alle giver hånd om morgenen og siger 

pænt goddag til hinanden. De hører et stykke musik hver morgen. Man har 

en ugens komponist eller ugens kunstner inden for en eller anden genre. 

Et af børnene i børnehaveklassen fortæller hver dag om dagens kunstner. 

Det er rigtig godt, for senere i livet skal de også kunne stå foran mange 

mennesker og præsentere et eller andet.

Faste emner, temaer og gruppearbejde er med til at motivere de små 

elever lige fra første skoledag.

- Og så kan jeg godt lide, at teknologien er med helt fra de små klasser. 

For eksempel bruges der Smartboard i samtlige klassetrin. Det er en 

kæmpefordel, og samtidig udnytter man børnenes fantasi og kreativitet, 

siger Tarik Vaizovic.

- Ja, de bliver gode til at reflektere over sig selv i en tidlig alder, men det 

- Amra siger ligeud: ”Jeg elsker min skole”. Og det må være den største 

glæde, man kan opleve som forældre – især når man som os har en stille 

og forsigtig pige. Så er det bare vigtigt, at hun oplever skolen som noget 

godt og trygt.

Senita Vaizovic hørte første gang om Klostermarksskolen fra børn, som hun 

var barnepige for. Familien var meget glade for skolen, og nu går hendes 

egne børn samme sted. Hun og manden, Tarik Vaizovic, er begge som børn 

flyttet til Danmark fra Bosnien. Hun er jurist og arbejder i Hjørring. Han er 

civilingeniør og arbejder i Aalborg. Familien bor i Hasseris tæt på andre sko-

Jeg elsker min skole„
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betyder ikke, at man bare kører i én retning med stram disciplin. Der 

er mange nuancer i undervisningen. De bliver ikke bare forberedt på et 

arbejdsliv, men også på et forskelligt arbejdsliv. Skolen arbejder ud fra alle 

slags intelligenser inden for musik, hardcore-viden, historie og så videre. 

Det er faktisk meget velorganiseret, og det kræver selvfølgelig, at lærerne 

er rigtig gode til at motivere børnene. Og det er de, siger Senita Vaizovic.

- Det hele lyder næsten for godt. Men sådan har vi det med vores skole. 

Og for os var det en ekstra blåstempling, da vi hørte fra vores håndværker, 

at hans børn også skal gå på Klostermarksskolen – selvom de bor i Hjal-

lerup og får halvlangt at køre.    

tegner og kommer fra Brønderslev. Faderen er chef for Forsvarets Materi-

eltjeneste og er fra Klejtrup. Da familien kom hjem efter flere års ophold 

i USA, fik de at vide, at Klostermarksskolen ”var et godt sted”, og så kom 

Sofie i børnehaveklasse på skolen.

- Og det var godt. Jeg har aldrig følt, at det var træls at komme i skole. 

Alle kommer faktisk glade i skole hver dag, men det er nok, fordi vi alle 

sammen har fået at vide, at vi går i skole for at lære noget, og at vi skal 

læse lektier, siger Sofie.

- Der er mange venner uden for skolen, der har den opfattelse, at det er 

lidt strengere her hos os. Det er sådan noget snak om privatskole og snob-

beri, men sådan føler vi det slet ikke selv. Det er i hvert fald noget af en 

nyhed, hvis vi får skældud, for vi har jo styr på vores ting.

Langt de fleste af Sofie Aabos klassekammerater kommer ifølge statistik-

ken til at læse videre.

- Allerede nu kan jeg godt forestille mig, at jeg kommer til at læse på 

universitetet. Det tror jeg, gælder de fleste andre i klassen. Vi er ikke 

afskrækket fra at læse, og der er vist ikke mange, der vælger en almindelig 

erhvervsuddannelse. Måske skyldes det også den gode klassekvotient på 

19-20 elever. Vi er dårligt nok klar over, hvor privilegerede vi er, når vi har 

fået mulighed for at blive undervist på den måde. Al undervisning er også 

computerbaseret. Det er fantastisk at lære på den måde. Vi er også den ene-

ste skole i Aalborg, hvor franskholdet kom til Frankrig og boede hos franske 

familier, så vi kunne lære sproget ordentligt. Det tænker jeg meget på.

Sofie Aabo har også lige været i Litauen med skolens sangkor. Hun spiller 

desuden violin i forbindelse med musikundervisningen. I fritiden dyrker hun 

karate.

- Hvad med dem, der har lidt sværere ved at lære?

- Ekstratimer har aldrig været et tabu her på skolen. Det er en helt na-

turlig ting. Jeg startede for eksempel selv med at være meget genert. Der 

bliver taget hensyn til alle, og alle ”kommer med” i undervisningen. I 5. og 6. 

klasse havde vi meget individuel læring. Det kunne for eksempel betyde, at 

vi legede spil og løb rundt i skolegården midt i timen. Undervisningen gik ud 

på, at vi hver især fandt frem til den måde, vi bedst kunne huske på.

Engleklubben er også et tilbud på Klostermarksskolen, som Sofie gerne vil 

fremhæve. Hun kender selv to, der har været med i Engleklubben.

- Den er for elever, der har mistet forældre eller søskende. Pædagogerne 

mødes med dem og tager på nogle ture. Jeg er helt sikker på, at det hjæl-

per de elever, selvom de fleste nok helst vil holde sig for sig selv i sådan 

en situation. Men det er kun i starten. Dem, jeg kender, er virkelig blevet 

hjulpet. Jeg er glad for, at vi har en engleklub, siger Sofie. 

- Jeg er ikke nervøs for gymnasiet, for jeg har altid været vant til, at vi gik i 

skole for at lære noget.

Sofie Aabo er 15 år og har gået på Klostermarksskolen siden børneha-

veklassen. Nu forlader hun sin barndoms skole og begynder i 1. g på 

Hasseris Gymnasium.

- Ind imellem synes vi, at vi har haft mange vikarer, men så hører vi fra 

venner på andre skoler, at de nærmest har siddet og set film et helt år, 

fordi de konstant har haft vikarer eller slet ingen lærer. De er faktisk 

nervøse for at komme i gymnasiet nu. Så kunne vi på Klostermarksskolen 

godt se, at vi ikke har mange vikarer eller aflyste timer. Jeg føler mig virke-

lig godt rustet til at komme i gymnasiet, siger Sofie Aabo, der også har en 

lillesøster, Astrid, i 6. klasse på skolen.

Hverken hendes mor eller far kommer fra Aalborg. Moderen er reklame-

Godt rustet til gymnasiet„
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- Drenge er måske knap så meddelsomme som piger, men jeg er ikke 

i tvivl om, at Victor er glad for at gå på Klostermarksskolen. Han skulle 

nemlig have været med mig på arbejde en dag - og han ville hellere i 

skole. Det siger alt.

Mette Due Andersen, projektchef i en fødevarevirksomhed, er mor til 

Victor, som går i 2. klasse og til Elizabeth, der efter sommeren begynder 

i børnehaveklasse på Klostermarksskolen. Sønnen gik i Frejlev Skole, 

men familien skulle flytte og fik anbefalet Klostermarksskolen af venner i 

området.

- Det er altid hårdt og svært at skifte skole, når man går i 0. klasse på 

en skole, som man er glad for, men for Victor blev det en god oplevelse. 

Helheden på Klostermarksskolen er fantastisk. Børnene lærer noget. Læ-

rerne er gode til hele tiden at videreuddanne sig, og der bruges ikke 15 år 

gamle bøger. Undervisningsmetoderne er nye, så jeg kunne godt forestille 

mig, at det er attraktivt at være lærer her.  Og så er det vigtigt for mig, at 

indlæringen også sker på en måde, så eleverne har mulighed for at udvikle 

sig kreativt.

Victors mor var en anelse skeptisk på forhånd, og hun har også mødt for-

domme og prøvet at forklare sig, når hun stødte på snakken om ”skolen 

for de fines børn”. I dag kan hun ikke forstå de forudfattede meninger.

- Jeg er selv fra Gistrup og opfattede måske også Klostermarksskolen 

som fin, elitær og rigmandsagtig, men det er altså fordomme. Skolen er 

ikke elitær, men meget blandet i sammensætningen. Eleverne kommer 

fra mange forskellige områder af landsdelen. Her er ingen gammeldags 

undervisningspolitik med kæft, trit og retning. Formen er meget moderne.

Mette Due Andersen er især glad for indslusningspolitikken, der gør, at 

børnene først bliver delt efter 1. klasse. 

- Det var helt nyt for os. 44 børn i 0. og 1. klasse giver rigtig mange 

børn og forældre at forholde sig til. Der er tre klasser med hver 15 elever 

på de to første skoletrin. De tre hold ændres løbende med to-tre måne-

ders mellemrum. Det gælder for børnene, men også for de rent fysiske 

forhold. Her bliver væggene bare flyttet, så lokalernes størrelse kan 

ændres flere gange i løbet af dagen. Efter de to første år har lærerne 

fundet frem til to klasser, som udgør en harmonisk sammensætning. 

Det er en metode, der viser, at skolen er meget opmærksom på, at 

børnene kommer ordentligt fra start, og det er altafgørende for deres 

senere trivsel. Hjælpelærere i de første klasser har også stor betydning 

for indslusningen.

- Og så er skolen rigtig god omkring mobning. Både voksne og børn går 

meget op i, hvad der er fair og ikke fair. Hele kulturen og ånden er præget 

af den holdning. For eksempel må eleverne ikke nøjes med at invitere to 

fra en anden klasse, når der er fødselsdag. Det er alle eller ingen. Og de 

ved også godt, at man ikke må være flere mod en, hvis der er optræk til 

ballade i skolegården.

- Konflikter tages hele tiden i opløbet.  Klassen snakker om det, hvis der 

for eksempel altid er en, der bestemmer det hele – for det er måske ikke 

så sjovt for de andre, at bestemte elever altid vil styre. På den måde er 

man også med til at styrke personligheden hos alle elever i en klasse. Det 

er noget, der kræver ressourcer af skolen, og det er noget, vi er glade for. 

Effektiv  
indslusningspolitik

„
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- Jeg kan ikke anbefale Klostermarksskolen, hvis man vil tage 10. klasse 

som et festår.

Mads Daugaard Larsen er 17 år og en af de elever, der er hoppet ind på 

Klostermarksskolen for at tage 10. klasse. Han kommer fra Øster Hornum, 

bor i Vejgaard og har gået i en friskole de seneste par år. Hans far er 

elektriker. Moderen er sygeplejerske. Selv kendte Mads Daugaard intet til 

Klostermarksskolen, da han skulle træffe et valg mellem at komme i 10. 

klasse eller i gymnasiet.

- Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gå efter: gymnasiet eller et drømmejob 

ude i erhvervslivet. Derfor valgte jeg 10. klasse. Jeg ville gerne have bedre 

karakterer og mere stabilitet i karaktererne over et år.

Mads undersøgte forskellige skoler grundigt, før han valgte Klostermarks-

skolen. Han siger selv, at han er dårlig til at vælge, så det var vigtigt, at 

han følte sig godt tilpas i samme øjeblik, han trådte ind på en skole.

- Nogle af de skoler, jeg havde besøgt, gav mig en direkte dårlig for-

nemmelse. Men jeg kunne rigtigt godt lide miljøet og stemningen på 

Klostermarksskolen. Bygningen virkede også spændende på mig. Og så 

10. klasse  
er ikke et festår

„ kunne jeg godt lide, at tingene ikke blev pakket ind. Det havde jeg i hvert 

fald brug for. 

- Forventningen er ikke til at tage fejl af. Hvis man ikke gider samarbejde, 

så gider de heller ikke at have mig. De siger helt tydeligt til os: ”Du er her 

ikke af tvang. Du er her for at lære noget.” De sagde også, at de var lidt 

skrappere med hensyn til lektier og sygedage.

Mads Daugaard kan ikke helt huske reglerne og sanktionerne, men han 

ved nogenlunde, hvad de går ud på.

- Kommer man for sent, skal man hente en gul seddel på kontoret. Hvis 

man får tre eller fire gule sedler på en måned, skal man vistnok møde ti 

minutter før. Det er ikke noget, der har afskrækket mig. Jeg kan godt lide, 

at de tager vores skolegang seriøst og går op i, om vi lærer noget.

De første par måneder var svære for Mads Daugaard socialt set.

- Det er jo altid hårdt at starte på noget nyt. Jeg kendte ingen, men det 

hele faldt på plads, da vi kom på en fælles rejse til udlandet.

Da det sociale først var på plads, fik Mads også fagligt udbytte af den nye 

skole.

- Jeg har fået bedre karakterer og har nu indset, at jeg er god nok til gym-

nasiet. Jeg stoler meget mere på min faglighed nu end for et år siden.

Mads begynder i gymnasiet på den naturvidenskabelige linje på Katedral-

skolen efter sommeren.

- Året med 10. klasse på Klostermarksskolen har fjernet min tvivl. Jeg har 

oplevet et år med et højt fagligt niveau. Og lærerne har været gode til at 

hjælpe mig med at vælge. Nu er jeg ikke længere i tvivl om, at gymnasiet 

hele tiden har været noget for mig.

- Jeg behøvede åbenbart året her. På forhånd troede jeg, at det var en 

skrap skole, men sådan er det ikke. Her er en god stemning og megen 

humor mellem lærerne og eleverne. Og jeg troede måske også, at her kun 

var elever fra selve området omkring skolen, og at de fleste af dem var 

forkælede skolekammerater, der får for mange penge til mærketøj. Det er 

der også lidt af, men eleverne i 10. klasse kommer både fra skolens na-

bolag og fra hele oplandet, Gistrup, Nørhalne, Nr. Kongerslev og så videre. 

Lærerne er gode til at lave fællesskaber ud af alle de forskellige grupper. 

Det gør de for eksempel ved at blande os sammen i grupper - uden at vi 

selv kan bestemme.

- Men det er som sagt ikke et festår. Man kan ikke have mange pjæk-

kedage, og man skal lave sine lektier. Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg 

ikke har været til fest i hele 10. klasse, for det har jeg bestemt.  
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Julie Christensen, som skal starte i 10. 

klasse til august 2012, var til optagel-

sessamtale i april måned. Dagen før 

samtalen, modtog vi dette brev fra Julies 

mormor og inviterede efterfølgende 

Gudrun Jensen med Julie på besøg på 

Klostermarksskolen.

Brevet og mødet var et dejligt  

møde med fortid og fremtid  

for Klostermarksskolen.

Skolestart med 67 år imellem„
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Årsprøve i 8. klasse 
- en chance for at  
prøve før det gælder  
til næste år.
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Per S. Andreasen

Næstformand

Helle Dietz Martin Jørgensen

Morten Friis Frederiksen

Formand

Steffen Froulund

Bestyrelse, ledelse 
og administration
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Niels Beltoft (NB)

Viceskoleleder

Lars Peter Nitschke (LN)

Skoleleder

Helle Korsbek (HEO)

Leder af skolefritidsordning

Trine Clausager

Sekretær 

Mette Sunds

Regnskabsfører

Claus Christensen

Servicemedarbejder

Assia Robio

IT-supporter

Christian Møller

Servicemedarbejder
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Skolens  
faggrupper

0. klasse

Billedkunst

Biologi

Dansk i indskolingen

Dansk i udskolingen
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Dansk på mellemtrinet

Engelsk

Fransk

Fysik-kemi

Geografi

Hjemkundskab
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Håndarbejde

Idræt

Kristendom

Matematik

Skolebibliotek

Musik
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Natur-teknik

Samfundsfag

Sløjd

Specialundervisning

Tysk

Myretuen og klubberne
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Skolens lærere  
og pædagoger

Lærere  

AB Anette Barslev Hoffgaard  (1998)

AH Andreas Harild Buelund (2009)

AL Annette Bøving Lunø (2010)

AT Annette Tillegreen (1995)

BE Bent Baisgaard (1997)

BG Birthe Graakjær Svendsen (1976)

BS Birthe Julie Skov (1980)

CH Christina Sønderlund (1997)

CM Carsten Mortensen (2004)

CT Christophe Thouin (2001)

CV Christoffer Hartmann Veng (2009)

EK Eva Krog (1975)

GA Gitte Andersen (2010)

GO  Gitte Olesen (2008)

HD Helle Davies (2004)

HE Helle Erichsen (2002)

HJ Hanne Jørgensen (1994)

HN Henriette Spliid Schmidt (1985)

HV Helle Vejen (2007)

IN Inge Brink Nielsen (1990)

IV Inge Vadman (2004)

JJ Jens Lindrup Jensen (2007)

JK Jane Kjær Steffensen (2002)

KT Karin Tølbøll (1976)

LI Lise Møller (1998)

LJ Lars Holm Jensen (2002)

LM Lars Ulrik Mølbæk (1994)

LO Louise Mortensen (2008)

LP Lennart Bach Pedersen (2006)

MB Mads Birk Svendsen (2008)

MH Mette Haase (1981)

MK  Mette Kortegaard (2008)

MW Mia Wiesmach Sørensen (2010)

ND Ninna Dalbro (1975)

PH Per Lindgren Hansen (1978)

RB Randi Brunø (1995)

RH Rikke Bundgaard Hansen (2002)

SA Sanne Aarup Christensen (1999)

TI Tina Brandt Pedersen (2002)

TS Torsten Svelle (1994)

0. klasse
LH Lisbeth Raska Hansen (1984)

SU Susanne Jensen (1987)

TJ Thomas Juulsgaard (2011)

Pædagoger
BKJ Birgit Kjærside 

DAN Daniel Mick Nielsen 

HEO Helle Elisabeth Korsbek 

HHK Helle Krogh 

JKC Jane Kanstrup Christensen

LBK Lars Berg Kristiansen 

LHD Louise Dalby 

LIN Linda Mortensen 

MKL Morten Klemann Lykke 

MNO Marian Nielsen 

PBS Paw B. Svendsen

SKH Sanne K. Hansen
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5. klasse i 
Kattegat-
centret
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Hjemmeside

På skolens hjemmeside www.klostermarksskolen.dk findes 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 2012 - 2013

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 afleveres 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.



Års- og orienteringshæfte  25

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 fraflytning, framelding 

el. lign.

Ekstra frihed

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

påkrævet.

Ved konfirmation har konfirmanden 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 2012-2013

15/8  Skolestart for 1.-10. klasse

16/8  Skolestart for børnehaveklassen

13/10-21/10  Efterårsferie

22/12-2/1  Juleferie

16/2-24/2  Vinterferie

23/3-1/4  Påskeferie

26/4-29/4  Store Bededagsferie

9/5-12/5  Kristi Himmelfartsferie

18/5-20/5  Pinseferie

29/6  Sommerferien begynder

Ved ferier er alle dage inklusive.

Myretuen har åbent:

  -2.-13. juli

  -6.-13. august

  -i efterårsferien

  -2. januar

  -i vinterferien

  -25.-27. marts

  -1.-5. juli (2013)

  -29. juli-12. august (2013)

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 (15/1 2013).

Fripladser

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

en række delvise fripladser. Ansøgningsskema uddeles til alle. Ansøgninger 

vedr. næste skoleår skal foreligge inden sommerferien.

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.
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Fritidsklub

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

4. klasse er åbningstiden som i Myretuen. For 5. 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.

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. 19. marts 2013.  Indkomne  forslag skal være bestyrel-

sen i hænde senest 1. marts.

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 karakterbøger med hjem 3 gange i årets løb – elever i 6. 

klasse dog kun 2 gange. I enkelte fag kan karakteren mangle i en termin.

Klostermarksskolens sorggruppe – Engleklubben

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

forældre eller søskende…?

Så kan en samtalegruppe på Klostermarksskolen være noget for dig.

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.

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.

Sorggruppeleder Helle Korsbek

Konfirmationsforberedelse

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

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

forberedelsen på samme tid.

I 2013 konfirmeres 7.a den 26. april, 7.b den 27. april og 7.c den 28. april.
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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.

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 

afleveres inden sommerferien på skolens kontor eller til musiklæreren.

Mælk

Der kan vælges mellem flere 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. 

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

gen, hvor eleverne kan hente vand.

Skolefest

Skolefesten 2012 er fastsat til fredag den 9. 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.

 På 9. og 10. klassetrin, hvor der kun holdes 1 møde, deltager alle fag-

lærerne.

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 trafiksikkerhed 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.

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.

Raterne for skolepenge 2012–2013:

0.–6. klasse: 7.–10. klasse:

1. barn 1290 kr. 1390 kr.

2. barn 890 kr. 960 kr.

3. barn 520 kr. 560 kr. 

4. barn 0 kr. 0 kr.
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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.

Korbesøg fra Lithauen
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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 2012 - 2013

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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Aksel Albeck Gadegaard 

Alba Pagel 

Amra Vaizovic 

Andreas Vejrup Klausen 

Anna Sørensen Kühnel 

Asja Børnich 

Astrid Betina Jensen 

Astrid Brix Banasik 

Benedikte Nørgaard 

Carl-Emil Bull Olsen 

Christina Gerlach Steffensen 

Christine Kjær Ramm 

Christoffer Von Platen-Hallermund 

Clara Bøgeskov Lolholm 

Freja Kirkegaard Thøgersen 

Freja Nørgaard Hornum 

Freya Christensen 

Gustav Steen Michaelsen 

Holger Johansen 

Ida Abildgaard Barrit 

Jens Bødker Christensen 

Josephine Xu Karlsen 

Julie Sofia Eduardsen 

Julius Halskou Rokkjær 

Kristian Møllgaard Karnøe 

Lasse Weinreich W. Pedersen 

Laura Nørkær Andersen 

Lucas Lund Bitsch 

Mads Krebs Havgaard 

Magnus Aagard Mikkelsen 

Malou Hammershøy Hammer 

Marcus Friis Frederiksen 

Max Jørgensgaard G. Rudan 

Nicholas K. T. Strehle 

Nicolaj Milling Kjæhr 

Nynne Haarsløv Thomsen 

Philip Kærgaard Madsen 

Sebastian Erbs Fodgaard 

Sobhi Hejndal Harb 

Sofia Boddum Tveit 

Sofia Grove Andersen 

Sofia Nowak Terkelsen 

Thomas Boel Ubbesen 

Victor Havshøj Fejborg 

0

Skolens elever 



Års- og orienteringshæfte  33

Albert Hegner Strandquist 

Alexander Smed Schütze   

Alexander Waldorph Andreasen  

Anders Dengsø Kjærsgaard  

Anders Nørgaard Flauenskjold   

Anna Kappelskov Davidsen  

Anne Klitgaard Bakmann Sørensen 

August Halskou Rokkjær  

August Stær Brøchner-Mortensen 

Caroline Cortz Albæk Fisker  

Christian Sølgaard  

Clara Højmark Ladefoged  

Clara Munkhaus Stender  

Conrad Christian Enggaard  

Ditte Jørgensen  

Ditte Cortz Petersen  

Emilie Ørsnes  

Frederik Fruergaard  

Frederik Anker Nielsen  

Frida Schulze Poulsen  

Gustav Juul Eriksen  

Hannah Tungelund Toft Andersen  

India Weilgaard Sørensen  

Ingrid Karen Fuglsbjerg  

Jacob Jørgen Engaard  

Johan Balzer Schnorrer  

Kamille Nohr Blok  

Lea Hyttel Alrø  

Lea Reimer Villadsen  

Lia Lemvig  

Louise Pegushina Pedersen  

Lukas Kirk Kortbæk  

Mads Mouritzen Østergaard  

Marc Keller  

Marc Stenfeldt Sørensen  

Marius Juul Svelle  

Mikkel Bredgaard  

Nicoline Wrona Kjeldsen  

Philip Damsgård Pedersen  

Rebekka Schouw Pedersen  

Sille Steenfeldt Olesen  

Sofie Elbæk  

Sofie-Amalie Kallehave Jensen  

Tilde Arentoft Lauritzen  

1

pr. 1. maj 2012
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2
A

Asija Jørgensgaard Graakjær Rudan  

Celina Mørch Bröcher  

Christian Raunsbæk  

Christian Vejlgaard Poulsen  

Mikkel Barrit 

Mille Amalie Ubbesen  

Nicoline Hammerhøy Hammer 

Nikolai Erik Østergaard  

Nikoline Germer Kristensen 

Noah Eprem Kristensen 

Puk Højfeldt Petersen 

Rebecca Boslev Søndergaard 

Rosa Breiner Trier-Mørch 

Simone Fiil Vardinghus-Nielsen 

Sonia Kumar 

Valdemar Zimmer Schultz 

Viktor Due Andersen  

Victoria Hoffmann 

Willi Wang 

William Degn Høgh

2
B

Amalie Grove Andersen 

Andrea Abildgaard barrit  

Anna Kofoed  

Anne-Lit Esphavn Ottesen  

August Von Platen-Hallermund  

Daniel Erbs Fodgaard  

Emil Macholm Madsen  

Emma Winther Bjørnskov  

Frederik Gustav Petersen Bach 

Line Sofie Klindt Pedersen  

Marie Haaning Sidelmann  

Mathias Ryesgaard Larsen  

Mathias Svabo Laursen  

Nanna Ringgren Christensen 

Oskar Juul Jørgensen  

Sarah Wennerswald Hvidtfeldt 

Sille Dreyer Nielsen 

Thea Guldbrandsen Nielsen 

Thilde Koefoed Olesen 

Ulrik Blaabjerg Nielsen 

Viktor Nørgaard 

William Teilmann 
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Alexander Nørkær Andersen 

Anna Linea Moos 

Anna van Leeuwen Mouritzen 

Emma Saxager 

Frederik Steen Michaelsen 

Gustav Bull Olsen 

Ida Hegner Strandquist 

Karen Wodstrup Madsen 

Kristoffer Guldbæk Bundgaard 

Lara Tas 

Lykke Friis Frederiksen 

Mikkel Ørsted Thomsen 

Nanna Grønbech 

Oliver le Fevre Rasmussen 

Philip Vejrup Klausen 

Rasmus Eklund 

Rasmus Valentin Røndrup Pedersen 

Sebastian H. Krabbe 

Signe Arentoft Lauritzen 

Simon Wedel 

Sofie Aagard Mikkelsen 

Viktor Zink Stage 

Alexander Michael Møller 

Astrid Thorbjørn Thomsen 

Caroline Isabel Heiberg Froulund 

Christine Beck Allerød 

Daniel Terp Jensen 

Dennis Sobti Kumar 

Emma Dalgaard Nielsen 

Frederik Guldbæk Bundgaard 

Frederik Mouritzen Østergaard 

Joakim Krogh 

Johanne Rosenmeier 

Kristian Bjørnager Urup 

Lykke Kanstrup 

Mads Ejstrup 

Magnus Shaw 

Mathilde Badstue Mølbæk

Molise Mouritzen 

Regitse Sofie Sundtoft 

Sebastian Juul Svelle 

Signe Starup Petersson 

Simone Møllgaard Karnøe 

Victor Cortz Albæk Fisker 

3
A

3
B
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Anne Loan Bøgeskov-Jensen 

Asser Kaas Andersen 

Caroline Enggaard 

Elias Davidsen 

Elisabeth Boslev Søndergaard 

Frederikke Sofie Enggard 

Frida Emilie Mouritzen 

Jacob Toft Hornemann 

Jonas Schak Andreasen 

Josefine Vestergaard Nielsen  

Karoline Krebs Havgaard  

Line Ringgren Christensen 

Mads Grøn Bendixen 

Magnus Kirk Kortbæk 

Marcus Thorbøll Jespersgaard 

Morten Bødker Christensen 

Naja Willemos Poulsen 

Pil Rosenbæk 

Sara Weinrich Wichmann Pedersen 

Sissel Nørgaard Hornum 

Sofie Johansen 

Thomas Olsen 

Anna Nørgaard Flauenskjold 

Anne Fruergaard 

Camilla Hørlyck Nygaard Harrig 

Caroline Wagner Thiessen 

Cecilie Høygård Ørbæk 

Christian Bernard Pedersen 

Daniel Kærgaard Madsen 

Emil Aksel Nielsen 

Emma Billingsø Roos 

Jacob Chalmers Tveit  

Johan Christian Nørbach

Johannes Underbjerg Pedersen 

Julie Machholm Madsen 

Ludvig Albeck Gadegaard 

Lærke Albeck Laursen 

Magnus Emil Kjærsgaard 

Mané Nashad 

Maria Fiil Vardinghus-Nielsen 

Oliver Knøsgaard Jensen 

Peter Degnsø Kjærsgaard 

Phillip Alexander Tange Strehle  

Signe Vedel Howard 

4
A

4
B
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5
A

5
B

Cathrine Le Fevre Rasmussen 

Christian Beck Allerød 

Christoffer Ryesgaard Larsen 

Emilie Barrit  

Frej Thagaard Rosenbæk 

Henriette Schnack  

Ingrid Østergaard Møller 

Jens Christian Klitgaard 

Jens Christian Petersen Bach 

Johanne Marie Gravesen Mosbæk 

Jonathan Stæhr Larsen 

Julie Nygaard Røinaas 

Karl-Gustav Brockdorff 

Marie Brask Kristensen 

Marius Bønnelykke Jørgensen 

Mathilde Juul Jørgensen 

Mats Kloch Haurum 

Rosa Svabo Laursen 

Sille Selma Hellerup Koldsø 

Simon Dreyer Nielsen 

Sofus Toft Åberg   

Thomas Koldkjær Decker 

Amalie Lund Iversen 

August Mondrup Møller 

Clara Stæhr Brøchner-Mortensen 

Elvira Magnolia Victoria Yde 

Frederik Dietz Pagter 

Frederik Juul Eriksen 

Karoline Kofoed  

Lasse Frimor Holm Jensen  

Line Thomsen 

Magnus Bech Kristensen 

Malte Dam Møller 

Maria Maurseth Porsmose 

Marie Lerberg Asmussen 

Mathias Bak 

Mathilde Germann Knudsen 

Oliver Degn Høgh 

Rasmus Ihle Hjulmand 

Rasmus Terp Jensen 

Sebastian Mygind Andersen 

Signe Løth Munkholm 

Trine Barslev Hoffgaard 

William Frølund Korsholm 
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Amanda Hermannsdottir Strøm 

Anne Reimer Villadsen 

Anne-Marie von Dosenrode-Lynge 

August Munkhaus Stender 

Caroline Nyholm Andersen

Conrad Bech Nielsen 

Didde Maria Nikolajsen 

Frederik Schiemann 

Hannah Wittrup Nielsen 

Jonas Vedel Howard 

Julie Søndergaard 

Julius Wendelboe 

Kathrine Marie Steve Hosbond 

Laura Badstue Mølbæk 

Laura Gaarn Larsen Reberholt 

Magnus Hagensby Wedfald

Markus Davidsen 

Melissa Tas 

Oliver Højgaard Madsen 

Sejr Hannibal Bergmann 

Simon Valdemar Eriksen Nymand 

Villads Staugaard Bøye 

Amalie Dahl-Jensen 

Astrid Aabo Olsen 

Christian Boslev Søndergaard

Christoffer Delmar 

Elias Grøn Bendixen 

Emma Kathrine Enggaard 

Ida Bjørnskov 

Jeppe Kjærgaard 

Julie Billingsø Roos 

Karl Meisner-Jensen 

Kirstine Eklund 

Laura Rye 

Mai Vedel Howard 

Markus Hedin fedder   

Mathias Gaarn Larsen Reberholt 

Mikkel Ek Boe Andersen 

Niels Grønbech 

Nina Scholdann Jespersen 

Raksajini Kumaravelu 

Regitze Dam Gade 

Sebastian Ryttersgaard

Victor Stæhr Brøchner-Mortensen

6
A

6
B
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Andrea Frølund Korsholm 

Anna Oline Kjærsgaard 

Anton Brun Vardinghus 

Cecilie Samsø Udholm 

Helena Tange Strehle 

Jakob Kirkegaard Lyngholm

Jesper Kristensen 

Johannes von Dosenrode-Lynge 

Karoline Kit Nielsen 

Katrine Wagner Thiessen 

Kristoffer Aagaard Mikkelsen 

Lasse Bols 

Martin Østergaard Bergmann 

Mathias Sunds 

Mikkel Dreyer Nielsen 

Oliver Meyer Callac 

Philip Høygaard Ørbæk 

René Sobti Kumar 

Saida Børnich Ahmed Garad 

Sofie Birkjær Poulsen 

Adam Mark Berman 

Anders Nørgaard Mindorf 

Christian Høver Rønholt 

Ditte Kaae Clausen 

Emil Nørgaard 

Emma Johansen 

Frederik Nortvig 

Jonas Vinther Laursen 

Karla Kirstine Nørgaard Thomsen 

Katarina Hedegaard Bredahl 

Katja Valrie Bonvin 

Katrine Dahl-Jensen 

Katrine Leerberg 

Kristian Løth Munkholm  

Laurits Vestergaard Nielsen 

Magnus Berg Ladefoged 

Morten Saxager 

Nana Hyttel Alrø 

Oskar Rytter Lund 

Pernille Dyhrberg Møller Madsen 

7
A

7
B
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Aksayan Mahalingasivam 

Amalie Mygind Andersen 

Anders Degnsø Kjærsgaard 

Andreas Sørensen 

Andreas Bjørnager Urup 

Andreas Maurseth Porsmose

Emil Quist 

Emma Stenfeldt Sørensen 

Esben Dam Møller 

Frederik Ihle Hjulmand 

Frederikke Morell Korsgaard 

Gabriella Mendes Pedersen 

Jonatan Starup Petersen 

Markus Germann Knudsen 

Netharsha Kanagaretnam 

Nicolai Grøn 

Oliver Damgaard Linde 

Rikke Møller Viborg 

Sabine Stepien Kjell Hjorth 

Tilde Dalgaard Rasmussen 

Anders Fast Nielsen 

Andrea Jaede Lund Iversen 

Cecilie Glerup Olsen 

Ellen Sofia Kakulidis 

Frederik M. Trudslev 

Frederik Wittrup Nielsen 

Johan Vester Dinesen 

Jonas Bisgaard Rasmussen 

Kathrine Østergaard Bergmann 

Mads Lang Laursen 

Martin Korsgaard Lauritzen 

Mathilde Bønnelykke Jørgensen 

Matilde Kirch Andersen 

Oliver Elb 

Oliver Stæhr Larsen 

Rasmus Linneberg Bruun 

Rikke le Fevre 

Sofie Bech Kristensen 

Sofie Vinding Hede 

Thor Vedel Howard 

7
C

8
A
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8
B

8
C

Amalie Caroline Skov 

Amalie Machholm Madsen 

Anders Børsting 

Andreas Holmgaard Rokkjær 

Anne Kathrine Petersen Bach 

Bastian Starup Petersson 

Bolette Søgaard Kristensen 

Cecilie Rørbæk Krogh 

Daniel Lindblom Hansen 

Emil Bruun Michaelsen 

Fie Ubbesen 

Frederikke Juul Svelle 

Hans Peter Mouritzen 

Lars Damgaard Eskildsen 

Lea Albeck Laursen 

Louise Winther Bjørnskov 

Mathis Johansen 

Rasmus Malling Tortzen 

Sille June Andreasen 

Thomas Anders von Staffeldt 

Alexander Dietz Pagter 

Amalie Rye 

Anders Rydahl Pape 

Asmus Grøn Bendixen 

Asta Grethe Haldrup Skovbjerg 

Carl Gustaf Paludan 

Emil Bach Kjær 

Frederik Brandt 

Frederik Victor Larsen 

Frederikke Østervig Buus 

Johanne Zimmer Schultz 

Kirstine Grevy 

Maria Hvolbæk 

Morten Zink Stage 

Nanna Gaarn Larsen Reberholt 

Nikolaj Michael Franck 

Peter Holst Ibsen 

Sarah Vind Andersen 

Stine Nørgaard Andersen 

Terese Toft Åberg 
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Agnete Bay Blichfeldt 

Amalie Therese Thorgaard 

Andreas Reinholt 

Anna Hassing Rosenmeier 

Cecilie Ek Boé Andersen 

Emil Sørensen 

Frederikke Kjærsgaard  

Frida Ørberg 

Johanne Langgaard Stage 

Kristian Uldbjerg Hansen 

Lasse Viborg 

Mads Buch Sørensen 

Marc Birkjær Poulsen 

Mikkel Kaastrup Nielsen 

Nichlas Nøller Bjerregaard 

Signe Kirkegaard Lyngholm 

Sofie Bak 

Sofie Aabo Olsen 

Sofie Duus Pedersen 

Victor Arfelt Kock 

Anders Christensen 

Anders Linder Christensen 

Anna Kirstine Stender Vardinghus 

Emilie Nøhr Shaw 

Emma Quist  

Gustav Valentin Yde 

Ida Elkjær Rasmussen 

Jakob Saxager  

Jakob Marstrand Pedersen 

Jonas Krogh 

Kristoffer Wosylus Munk 

Lasse Lemvig 

Lea Vibe Pedersen  

Line Ejstrup 

Line Willemos Poulsen 

Michelle Keller 

Nathalie Jarmann 

Sarah Behrndt 

Stine Gjørup Klemmensen  

Victoria Rose Davies 

9
A

9
B
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9
C

10
A

Camilla Grøn  

Caroline G. Hansen 

Cheri Caroline B. Sidelmann Mathiasen 

Emilie Hyldgaard Bülow 

Emma Vadman  

Frederik Ørsted Thomsen 

Ida Hvidegaard Petersen 

Ida Scholdann Jespersen 

Jacob Nyholm Andersen 

Jannick Stokholm 

Kristian Sejr Røndrup Pedersen  

Kristian Spanggaard Porse 

Louise Charlotte Nielsen 

Maria Elisabeth Dam Ankjær 

Mathilde Zimmer Schultz 

Nanna Ryttersgaard 

Niclas Christensen 

Philip Dam Gade 

Rune Ravn Møller 

Vibeke Sofie Sandager 

Ane Marie Larsen 

Anne Helenius 

Astrid Colding-Kristensen 

Emil Lemonnier 

Emma Højmose Læsøe 

Jesper Lohse Andreasen 

Josefine Bak Frederiksen 

Karoline Kjærager Thomsen 

Marcus Møller Nielsen 

Maria kramer Abildgaard

Mia Godiksen 

Mie Jensen 

Niclas Rathje 

Peter Saxager  

Peter Torp Borggaard   

Rasmus Mendrup 

Rasmus Emil Plambøck Hedelund 

Rikke Knøss 

Sarah Dahlquist Sørensen 

Simon Ravnholt Urth 
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Anders Normann Petersen 

Christina Axelsen 

Emilie May Eriksen 

Emma Rytter Jørgensen 

Frederik Hurwitz 

Frederik Vernersen  

Frederik Meyer Elimar 

Frederikke Nyborg Fogsgaard

Ida Christiane Christensen 

Katrine Krog Tillegren 

Louisa Borup Kristensen

Mads Daugaard Larsen 

Mads Lottrup Bertelsen 

Mads Schroll Jensen 

Niklas Glæsner 

Rikke Nordahl Krogshave 

Rikke Tøsbæk Pedersen 

Signe Lundsgård-Leth 

Søren Walsted Mogensen 

Tobias Koch 

10
B

Amalie Bundgaard Larsen 

Andreas Hautopp Blensner 

Camilla Mikkelsen 

Caroline Serup Gregersen 

Emil Johansen 

Emil Wodstrup 

Frida Maj Vinther Nielsen 

Kristian Engel Hauberg 

Mathias Højer 

Mikkel Damgaard Linde 

Nicolai Lynge Bendixen 

Nicolai Krarup Johansson 

Rasmus Kjær Rubien 

Sarah Amalie Ejlersen Christensen 

Stephan Faust Vedsted  

Søren Boel Tidemand 

Trine Sørensen 

10
C
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Pop Art
5.a
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Stæhrs legat 2011 

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 Johanne Langgaard Stage og Niklas Glæsner.

Lis Tonboe Hansens mindelegat 

Anne Reimer Villadsen fra 6.a

Emma Kathrine Enggaard fra 6.b

Boglegater 2012

5.a Emilie Barrit

 Christoffer Ryesgaard Larsen

5.b Trine Barslev Hoffgaard

 Magnus Bech Kristensen

6.a Anne-Marie Elisabeth Alyth von Dosenrode-Lynge

 Simon Valdemar Eriksen Nymand

6.b Victor Stær Brøchner-Mortensen

 Kirstine Eklund

7.a Anna Oline Kjærsgaard

 Lasse Bols

7.b Magnus Berg Ladefoged

 Nana Hyttel Alrø

Legater

7.c Andreas Maurseth Porsmose

 Rikke Møller Viborg

8.a Sofie Bech Kristensen

 Thor Vedel Howard

8.b Mathis Johansen

 Anne Kathrine Petersen Bach

8.c Frederikke Østervig Buus

 Peter Holst Ibsen

9.a Sofie Aabo Olsen

 Mads Buch Sørensen

9.b Emma Quist

 Victor Barsted

9.c Matilde Zimmer Schultz

 Frederik Ørsted Thomsen

10.a Ane Marie Larsen

 Niclas Rathje

10.b Emilie May Eriksen

 Frederik Hurwitz

10.c Sarah Amalie Ejlersen Christensen

 Caroline Serup Gregersen
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Onsdag den 15. august  kl. 9.00 for 2.-6. kl.

 kl. 9.30 for 7.-10 kl.

 kl. 10.00 for 1. kl.

Torsdag den 16. august  kl. 10.00 for bh.kl.

Efter en fælles velkomst er der klasselærertid til 11.25. 

Over middag følges dagens normale skema.

Skoleåret 2012- 2013 
begynder:

10. klasse på 
La Santa Sport
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