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Velkommen
Kære forældre
Velkommen til denne udgave af Uglen, den sidste i dette skoleår.
Vi glæder os til at dele vores historier og nyheder med jer, og hvis I vil følge
hverdagens nyheder på skolen, så kan I følge os på Facebook HER.
Med venlig hilsen
Lene, Lars, Toke og Grethe
Ledelsen på Risskov Skole

Skolelederen ønsker god sommer
af Lene Brejnegaard

Skolelederen ønsker god sommer
Det er med stor lettelse, at vi endelig kan se ind i skoleåret 2020-21 med en forventning om en nogenlunde
normal skoledag for alle skolens elever og ansatte. At alle elever kan komme på skolen og få undervisning i den
fulde fagrække og være samlet som klasse i ét lokale, har vi set frem til alle sammen. Vi skal fortsat være
opmærksomme på opdeling i klasserne - og særligt i frikvartererne.
Selv om vi har været underlagt nødundervisning i fire måneder og været optagede af, at få disse nye forhold til at
fungere i en dagligdag, har vi også arbejdet med, hvordan vi ønsker at videreudvikle os på Risskov Skole.
I det følgende vil jeg prøve at skitsere noget af det, vi har i støbeskeen.
Risskov Skole er afdelingsopdelt, og i det følgende skoleår vil vi i de enkelte afdelinger afdække og beskrive, hvad
der er det særlige ved afdelingerne. Vi vil indkredse afdelingernes ”DNA”, så vi kan arbejde ud fra et fælles mål og
med en fælles samstemt tilgang. Ligeledes skal der naturligvis være en sammenhæng imellem afdelingerne, så vi
fastholder, at vi er én skole.
Risskov Skole skal være et godt sted at lære og være. Hele dagen. Derfor vil vi i det kommende skoleår have fokus
på, at også elevernes pausetid skal være god og tryg. Som noget nyt vil der to dage om ugen i 12-pausen (tirsdage
og torsdage) være tilbud om voksenstyrede aktiviteter som et supplement til det almindelige tilsyn. Det kan være
tilbud om at indgå i boldspil på vores udendørs multibaner, spille brætspil, deltage i oplæsning, fællessang eller
noget helt andet. Som sagt bliver det et tilbud, så frikvartererne fortsat er elevernes frirum. I skrivende stund er vi
dog fortsat usikre på, hvordan frikvartererne kan afvikles, så derfor er det ikke sikkert, at vi kan starte med disse
tilbud allerede fra august.

Med så stor og gammel en skole som vores, skal vi hele tiden være over renoveringen – både inde og ude. Vi har
længe ønsket at få forbedret vores ude-miljø for de ældste elever. Det er derfor en stor glæde, at vi nu kan
se frem til at få to nye multibaner i mellemtrinsskolegården (kan også bruges af udskolingens elever). Banerne kan
bruges til både fodbold, mini-håndbold, hockey og basketball i både undervisningen og frikvartererne.
Indvendigt står vi også over for en række forbedringer:
Dels påbegynder vi snart en udskiftning af hele rørsystemet og varmestyringen på skolen. Et projekt, der kommer
til at forløbe over de næste to år, og det kommer til at indebære, at der løbende bliver klasser, der skal genhuses.
Vi får også igangsat reparation af vægge og lofte på både 2. og 3. salen. Det er meget store projekter, som også
økonomisk er fremskyndet af de ekstra anlægsmidler, som politikerne har bevilget her i forbindelse med coronatiden.
Vores skolekøkken bliver også udsat for en mindre modernisering (nye komfurer og ovne), og vi har også valgt at
forbedre forholdene i Mælkebøtten, så der bliver bedre forhold til fremstilling af mad – også ny ovn og
kogeplader.
Og så sidst – men ikke mindst – skal vi have chromebooks ud til alle elever fra 2.- 9.klasse. Det bliver STORT. Og
det vil I naturligvis komme til at høre meget mere om allerede i starten af det nye skoleår, da vi ret hurtigt får
disse chromebooks til udlevering.
Jeg glæder mig til endnu et skoleår på Risskov Skole, og jeg kan love, at vi løbende vil fortælle, hvad vi arbejder
med. Det gør vi både her i Uglen, men også på vores facebook-side, og selvfølgelig får I direkte informationer fra
jeres børns klasser.
Jeg vil sige tak for samarbejdet i 2019-21 og for jeres store forståelse og velvilje i tiden med corona-vilkår. Vi har
lært meget i de fire måneder, og jeg vil også arbejde på, at vi får taget de bedste erfaringer fra tiden med os og
bygger videre på det, vi fandt ud af fungerede godt.
Jeg ønsker alle elever, forældre og medarbejdere en dejlig og velfortjent sommerferie.
Med venlig hilsen
Lene

Sundhedsmåling 2020
Som tidligere år, gennemførte Aarhus Kommune i foråret den kommunale sundhedsmåling blandt alle elever i 4. –
10. klasse i Aarhus Kommune. Hvis vi tager den gennemsnitlige sundhedsmåling for Risskov Skole, så er vi især stolte
af, at 90% af eleverne på mellemtrinnet synes, at de er gode nok, som de er. Og at 99% på både mellemtrinnet og i
indskolingen har en eller flere gode venner på skolen.
Vi spurgte derfor Thomas og Milla fra 7.c., hvordan de har oplevet sundhedsmålingen generelt og i deres klasse. Det
kom der en rigtig fin snak ud af.
Hvordan var det at svare på sundhedsmålingen?
Vi har prøvet det før, så det var fint og vi forstod alle spørgsmålene.
I svarede på spørgsmålet: ”Jeg er god nok, som jeg er”, hvad betyder det for dig?
Jeg svarede, at jeg var enig. Jeg tænker, at jeg er god nok, som jeg er og jeg er ikke skuffet over noget. For eksempel,
hvis nogen siger noget om en, så skal man ikke lade sig påvirke. For man skal stole på, at man er god nok. Man skal
heller ikke lyve for sig selv, man skal virkelig tro på det selv.
Jeres klasse scorede højt på ”jeg er god nok, som jeg er” og 100% i jeres klasse svarede, at de ”har en eller flere
venner i skolen”. Det er flot. Hvorfor er det mon så godt?
Det er fordi, at alle har det godt i klassen. Alle tør sige noget højt, fordi de er trygge. Og så har vi altid haft et motto i
klassen: ”Man skal holde hinanden indenfor.” Det motto lever vi op til. Vi har også både venner i klassen og på
tværs af klasser, da vi laver mange aktiviteter, hvor klasserne bliver blandet – både i timerne, men vi er også gode til
at spille bold på tværs af klasser i pauserne.
På spørgsmålet: ”Hvor meget tid bruger du på motion og bevægelse i timerne?”, der svarer I igen højt. Hvorfor
og hvad kunne det eksempelvis være?
Det hjælper, at vores lærer, Jacob Evald, cykler rigtig meget med os. Han er rigtig god til at lave udeaktiviteter, få os
med til forskellige ting rundt i byen og få os til at være mere aktive i skoletiden. Vi har for eksempel været på Aarhus
Billed- og medieskole, til skolernes OL-bowling og til skolernes OL. Til skolernes OL var vi slået sammen med andre
fra årgangen og her vandt Risskov Skole hele OL i både drengene og pigerne. Der var slet ingen, der kom tæt på os.
Dyrker I anden motion i fritiden?
Vi er lidt af en sportsklasse, hvor ca. halvdelen går til håndbold og resten til fodbold, badminton og taekwondo. Så vi
dyrker meget motion. Og de fleste af os går eller cykler også i skole.

Ny skolebestyrelse
af skolebestyrelsesformand Karen Skjerbæk Jørgensen
En ny bestyrelse har nu set dagens lys og skal formelt konstitueres efter sommerferien. Vi glæder os til at
fortsætte arbejdet med at sikre glade børn, trivsel blandt personalet og et godt læringsmiljø på Risskov Skole –
også efter sommerferien. Det bliver spændende at se, hvad der venter. Efterhånden åbnes der stille og roligt op
igen, og vi begynder at kunne ane en lidt mere almindelig hverdag. Vi er opmærksomme på, at vi har nogle større,
der gerne vil være endnu mere på skolen. Det håber vi at kunne imødekomme snart.
Vi vil gerne takke personalet på Risskov Skole for at have taget udfordringen op og gå til denne ukendte opgave
med gå-på-mod og iver. Vi har mødt lærere og pædagoger, der har stået klar i første række på skolen og sikret
vores børn en tryg og indholdsrig dag. Vi har også mødt engagerende, motiverede og velforberedte lærere
virtuelt, der har skullet lære nye platforme, systemer og nye måder at undervise på. Det har helt sikkert været
stressende for dem, alligevel har de udvist overskud og professionalisme i lærergerningen til vores børn. Tak for
det.
Med venlig hilsen skolebestyrelsesformand
Karen Skjerbæk Jørgensen
Forældrevalgte medlemmer i skolebestyrelsen er fra 1. august 2020:
Valgt for perioden 1. august 2018 – 31. juli 2022:
Kristian Krabbe (Næstformand)
Lasse Ziska
Kirstine Moltzen
Lars Budolfsen
Valgt for perioden 1. august 2020 – 31. juli 2024:
Karen Skjerbæk Jørgensen (Formand)
Vibeke Sauer Panyella
Camilla Nicolaisen
Suppleanter:
Lasse Nyrup, 1. suppleant / deltager i møderne - for perioden 1. august 2018 – 31. juli 2022
Birgitte Søhoel, 2. suppleant - for perioden 1. august 2020 – 31. juli 2024

Overgangen fra mellemtrin til udskoling
På Risskov Skole er vi en afdelingsopdelt skole, og derfor skifter
eleverne ved overgangen fra 6. klasse og mellemtrin til 7. klasse
og udskoling.
Vi har derfor snakket med Marcus og Selma fra 6. c. om
overgangen fra mellemtrin til udskoling.
De tænker, at den største forandring for dem bliver, at der
kommer større krav. At det bliver sværere og sværere for hvert
år. Det bliver også noget nyt, at der kommer karakterer – og
lektier konstant, som Selma siger. For hendes søster går i
udskolingen, og hun laver mange lektier. Til gengæld glæder de
sig til at blive ”de store” og så bliver det nice med flere og mere
blandede fag, som f.eks. valgfag. Og så er der jo også
konfirmationen at se frem til. Begge snakker om, at der sker
meget de næste par år, og at især 9. klasserne virker meget
ældre og opfører sig meget anderledes og mere voksne.

Chromebooks
til alle

Aarhus byråd har besluttet, at alle elever fra 2.-9. klasse får stillet en Lenovo
300e Chromebook 2nd Gen til rådighed - i kommende skoleår. Eleverne kan
bruge Chromebooken i skolen og skal tage den med hjem om
eftermiddagen.
Formålet med projektet er, at alle elever får lige adgang til it-udstyr og
læring med it, uafhængigt af forældrenes og skolens økonomi. Derudover
skulle lærerne og eleverne slippe for en række praktiske og tekniske
udfordringer i hverdagen.
Det er tiltænkt, at eleverne skal medbringe Chromebooken, hver dag i
skolen og, at den skal blive en integreret del af skoletasken – på samme
måde som penalhuset. En Chromebook giver adgang til digitale platforme
og læremidler, som skolen anvender (f.eks. G suite for Education, Aula,
MoMo, læringsplatforme og andre digitale læremidler). Derudover vil den
kunne understøtte ordblinde og læse/skrive svage elever.
Chromebooken vil kunne anvendes af elever og pædagogisk personale i
Aarhus kommune. Andre kan ikke logge på og kan af sikkerhedsmæssige
årsager derfor ikke bruge Chromebooken.
Eleverne vil modtage Chromebooken i starten af det nye skoleår og skal der
logge ind som kvittering for modtagelse.

Ny pædagogisk leder

Velkommen
til Toke
Velkommen til Toke Sachse, der er ny pædagogisk leder på mellemtrinnet.
Toke kommer fra en stilling som lærer på Vorrevangsskolen. Han har været lærer i 13 år og har i den tid
varetaget flere funktioner, såsom koordinator, skolebestyrelse, matematikvejleder, inklusionsteam, AKTuddannelse og fagligt støttecenter med fokus på børn med særlige behov.
Han var glad for at være lærer, men ville gerne udvikle sig personligt og fagligt. Pædagogisk leder var det
perfekte næste skridt, da det at drive, udvikle og præge en skole interesserer ham meget.
Toke blev uddannet lærer, da han brændte og brænder for at udvikle børn og unge. Han arbejder meget med
rummelighed og forskellighed, især ud fra devisen om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Både i
den ene og den anden ende af skalaen, og at man rykker både de svageste og de dygtigste elever.
Betydningen af relationer er især vigtig for Toke. Barn til barn-relationen, lærer til elev-relationen, og nu også
leder til lærer-relationen. Netop som ny leder er det vigtigt for ham at skabe relation og dialog – og at være
meget lyttende. Derudover er det vigtigt at lære kulturen på skolen at kende, menneskene at kende, stikke en
finger i jorden og finde ud af, hvor man er havnet. Han kommer med nogle kompetencer indenfor
vejledning og AKT, hvilket han kan bidrage med i Risskov Skoles vejlederteam.
Toke, der er født og opvokset i Vejlby, kender til skolen og dens historik, og søgte Risskov Skole, fordi han
havde hørt så meget godt om den. Både om de engagerede og samarbejdsvillige forældre med det store
fokus på faglighed, men også det pædagogiske personale, der er kendt for deres høje faglighed og
engagement. ”Det er virkelig en skole, hvor lærerne og pædagogerne VIL noget med eleverne. Det er
inspirerende og motiverende,” siger Toke.
Han er meget glad for den modtagelse, han har fået - både af forældre og kollegaer, selv på trods af en noget
anderledes opstart og hverdag her under Corona-tiden.
”Alle steder, jeg kommer, bliver jeg mødt af smil og godt humør. Så føler man sig virkelig velkommen.”

Vi siger goddag
INDSKOLING
Kirsten starter som ny dansklærer i kommende 1.d.
Maiken starter som ny dansklærer i kommende 1.a.
MELLEMTRIN
Emma starter som ny lærer i 4.c og skal have klassen til matematik, mad, UUV og
kristendom.
Thorbjørn starter som ny lærer i 5.c og skal have klassen til matematik og UUV.

Held og lykke til Anders
Vi siger farvel til Anders Raun, der har været pædagog i inskolingen og i SFO. Han
rejser videre til nye udfordringer som børnehaveklasseleder på Skæring skole.
Anders har været på Risskov Skole hele sit arbejdsliv. I 2006 var han i praktik som
pædagogstuderende på skolen, og det var faktisk her, at han blev motiveret for at
arbejde med mindre børn. Han fortæller selv, at praktikken formede ham. Han
havde egentligt regnet med at skulle arbejde med unge. Da han i 2008 var
færdiguddannet, vidste han, at det skulle være de mindre børn, og så blev han
ansat på Risskov skole. Igennem sit arbejdsliv har Anders også været oplægsholder
og censor på pædagoguddannelsen, hvor han har været med til at tale om
pædagogens praksis, præge studerende og skabe endnu mere fokus på
skolefritidspædagogikken.

Anders Raun
Jørgensen

Det er en stor drøm for Anders at få udfordringen med at blive
børnehaveklasseleder, så han er glad – men samtidigt er det meget vemodigt efter
så mange gode år. Anders er en dygtig pædagog, der efterlader store aftryk. Selv er
han mest stolt af at have sat fodaftryk ved en masse børn – og for de succesfulde
forældresamarbejder. Han er stolt af den, han er blevet til både fagligt, men især
personligt. Han vil tage begge dele med videre til Skæring skole, hvor han vil
fortsætte med at være imødekommende; over for kulturen på skolen, forældrene,
børnene og ikke mindst hele personalet – alt fra lederen til pedellen. For sådan er
Anders.
Det er et stort tab for Risskov skole, men vi ønsker Anders tillykke med de nye
udfordringer og drømmen, der blev til virkelighed.

Farvel til Mette Nyhus
Vi siger farvel til Mette Nyhus, der rejser videre til nye udfordringer som
børnehaveklasseleder på Åby skole. Mette har været på Risskov Skole i
18 år, og i de sidste 6 år har hun været børnehaveklasseleder.
Mette fortæller, at det er givtigt at arbejde med mennesker - og især at
præge børn, give dem en god fornemmelse af sig selv og en god
skolestart.
Mette vil gerne sige tak for de mange gode år, lån af dejlige børn og de
mange gode forældresamarbejder. Hun vil komme til at savne de gode
kollegaer, alle børnene og forældrene og havudsigten.
Vi ønsker Mette tillykke med de nye udfordringer.

Held og lykke til Lone
Lone har været lærer siden 1986. Hun var 10 år på Nordgårdsskolen i Brabrand, og
de sidste 21 år har hun været her hos os på Risskov skole.
Hun har undervist i matematik, dansk, billedkunst, natur-teknik og DSA (dansk som
andet sprog). Lones hjertesag har altid været DSA, derudover har hun
brændt for at matematik blev tilgængeligt for alle børn, og ikke kun dem, der kunne
i forvejen. Hun er vild med at lære børn at læse og hun kan mærke det enkelte barn
fagligt, og hvor man skal sætte ind for at løfte dem.
”Det er små mirakler, når jeg opdager, at nu har de lært at læse - og især når de
selv opdager det,” siger Lone.
Lone skal ikke længere arbejde som lærer, hun åbner nu egen klinik i Ebeltoft 1.

Lone
Mølgaard

august, hvorfra hun skal lave familieterapi, individuel parterapi, parterapi og
rådgivning til familier. Fra lærergerningen tager hun med sig, hvor meget børn har
brug for at udtrykke sig i andet end bare det fagfaglige og stringente og hvor vigtigt
det er, at børn får lov til at udtrykke sig. Børn har en mening og den skal høres.
Lone vil gerne sige tak til Risskov skole med alle de ledere, hun har kendt. Tak til
kollegaerne, hun har altid følt sig meget inspireret af dygtige lærere på Risskov
skole. Hun kommer til at savne de mange børn. Hun vil gerne takke for de søde
kommentarer undervejs. Det er så fantastisk, når forældre har meldt tilbage om
hverdagens trummerum. Det er rørende at have kendt så mange børn, forældre,
kollegaer, ledere – der er ikke mange der kommer fra et job og have kendt så
mange mennesker, siger Lone.
Vi ønsker Lone held og lykke med den nye og spændende fremtid, som vi ser frem
til at følge med i på sidelinjen.

Held og lykke til Peter
Peter Kessel
Overgaard

Peter Kessel Overgaard sagde desværre farvel til Risskov Skole d. 1. 4. – men goddag
til en ny hverdag som konsulent indenfor matematik og science i afd. PUF
(Pædagogik, Undervisning & Fritid) i Børn&Unge. Det betyder, at Peter bliver i
forvaltningen, og at vi kan være så heldige, at vores veje stadig krydses.
Peter har været på Risskov Skole i mere end 22 år, hvor han har haft fag som
matematik, musik, idræt, svømning og naturteknologi. Det blev dog hurtigt it og
rollen som it-vejleder, der fik fokus.
Peter har, igennem mange år lagt den "digitale vej" for Risskov Skole. Han
er en foregangsmand, bl.a. ved at bringe Chromebooks ind på Risskov skole for 5 år
siden fra 3. kl., hvilket politikkerne også opdagede og nu bringer i spil fra
næste skoleår fra 2.kl.
I denne krisetid, hvor alle pludselig undervises på nye digitale platforme, så har
Peters elever for eksempel allerede anvendt Google Meet og arbejdet med
afleveringer på video de sidste 6-8 år: ”Mine elever har gået forrest med disse
eksperimenter – og det har været skidesjovt”, siger Peter.
Om Risskov Skole siger Peter, at det har været en fantastisk arbejdsplads, og at det
er grunden til, at han er blevet så længe. Især fordi der altid har været plads til at
prøve nye ting af og udvikle både undervisningen og sig selv. Peter nævner
især kollegaerne, som det han kommer til at savne allermest. Der har altid været
en god og rar stemning på lærerværelset. Rigtig mange dygtige lærere, som
også gerne vil være med til at lave noget nyt og sjovt.
Børn&Unge får en tålmodig, fagligt dygtig, vidende og meget vellidt ny kollega.
Og os… vi kommer til at savne Peter og ønsker ham held og lykke med det nye.

Personalenyt
Peter Hansen har orlov hele næste skoleår.
Lone Mølgård har orlov hele næste skoleår.
Christina Skydt har barsel næste skoleår.
Ann Sofie Thomsen har barsel næste skoleår.

Følg Risskov Skole på Facebook
Vores Facebook-side hedder Risskov Skole Off. Klik HER og kom
direkte til siden. Vi deler billeder af hverdagssituationer, som
f.eks. krea-projekter, koncerter, motionsdag og meget andet.

