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Velkommen

Kære forældre

Velkommen til denne udgave af Uglen, den  første 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

https://www.facebook.com/risskovskole/


af Lene Brejnegaard

Meget vendes på hovedet, og vi hænger i for at
normalisere dagligdagen

Jeg glæder mig altid til at tage hul på et nyt skoleår. Der er noget magisk ved at starte op efter en lang ferie og se

ind i et nyt spændende år. Som at åbne en ny bog, man har glædet sig til at gå i gang med. 

Sådan var det også i år. Især fordi jeg havde håbet på, at vi kunne lægge corona bag os og igen få en mere

normaliseret hverdag. Vi ved jo alle, hvordan det er gået med det. Og nu har jeg indset, at dette skoleår ikke

bliver, som dem vi kender – og i stedet må vi øve os i at gøre ting anderledes og hele tiden være klar til at ændre

praksis. 

I det følgende vil I få et lille indtryk af nogle af de vilkår, vi arbejder i. 

Vi er blevet gode til at afvikle virtuel undervisning. Det har vi helt konkret fået brug for, og derudover har vi i

ledelsen bedt alle klasser fra 3. klassetrin og opefter om at ”øve sig på det”, så vi kan være forberedt, hvis vi

pludselig får brug for det. 

Vi bruger naturen alt det, vi kan. Og vi har fundet

ud af, at det også er muligt at putte meget

forskellig fagligt indhold ind i undervisningen på

stranden.

Vi tager fortsat ud af huset og deltager i de

spændende forløb, som byen tilbyder. F.eks.

Læse-boot-camp på Dokk1, hvor 5.årgang læser

en bog af Adam O og her bygger en scene fra

bogen med lego. Der tages alle steder højde for

afstand og hygiejne, så vi trygt kan deltage.



Forældremøder afvikler vi klassevis og ikke med fælles start på årgangen – nogen med fysisk fremmøde og andre

virtuelt. 

Aflevering af de yngste børn foregår nu udenfor, hvor forældrene siger farvel. Børnene går derefter selv ind i

garderoben, hænger deres tøj på plads og går ind i klassen. Der er voksne ude i området til at sikre, at alle er trygge,

og vi ser allerede nu børn, der vokser med opgaven og er meget mere selvhjulpne, end hvad vi normalt ser på dette

tidspunkt. 

Børnene er fortsat inddelt i zoner i frikvartererne, og det begrænser deres udfoldelsesmuligheder. Det er vi

naturligvis trætte af, da det bliver sværere og sværere at finde på varierede aktiviteter, og børnene savner at kunne

lege med nogle flere forskellige. I øjeblikket undersøger vi muligheden for at fortsat at kunne bruge boldbanerne

hele vinteren, for ellers får vi pladsproblemer.

Vi opdager dog også mange positive ting, som vi finder ud af kan lade sig gøre på en ny måde. Og med stor velvilje

fra alle omkring os. F.eks. var 2.årgang tilmeldt en teaterforestilling, hvor de skulle med kollektiv trafik ned til teatret.

Det var lige ovenpå, at vi havde haft flere hjemsendte klasser og personaler, så vi var ekstra forsigtige og valgte at

aflyse turen til teatret. I stedet vender teatret tilbage og foreslår, at de kan komme ud på skolen og spille

forestillingen for børnene herude. Det er jo helt fantastisk, og det glæder os, når vi kan fastholde så meget af vores

normale virke som muligt. 

Her omdannes aulaen på kort tid til en teatersal:



Vi savner vores fællesskabsopbyggende aktiviteter ☹ Vi kan endnu ikke blande elever fra flere klasser, så det

årgangssamarbejde, vi var godt i gang med at bygge op, vores aktiviteter med venskabsklasser og motionsdagen må

vi helt udskyde og forsøge at gentænke. Motionsdagen blev i år klassevis og blev afviklet løbende hen over uge 41.

Hvordan det kommer til at gå med fællessamlinger, julegudstjenester og flere andre af de traditionsopbyggende

aktiviteter, der hører til en skolegang, ved vi endnu ikke. Men gode ideer til nye måder at fastholde det vigtige

fællesskab på modtages gerne. 

Dagligt skal vi finde på nye veje, for vi vil ikke lade os begrænse mere end højst nødvendigt. I ledelsen har vi bestemt

os for, at det gode humør fortsat skal fylde i vores arbejdsliv. Vi elsker vores arbejde og går på arbejde for at

skabe de bedste rammer og vilkår for den skole, som vi brænder for - Risskov Skole! Vi tager tingenes tilstand meget

alvorligt, men vi har også valgt, at vi fortsat skal have en god hverdag og dertil er det gode grin en vigtig ingrediens. Vi

håber, det smitter :-) 

Vi ønsker alle børn og voksne 
en dejlig og velfortjent efterårsferie.

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, tematid og meget andet.   

https://www.facebook.com/risskovskole/


ChromeBooks

Vi har spurgt Ellen og Ida fra 2.d., hvad de synes om deres nye Chromebook.

”Vi er meget glade for den. Man kan nemlig spille mange spil på den, men det er

også smart, at man kan skrive noter i stedet for at tage papir frem. Vi bruger

den mest i matematik og dansk til for eksempel Matematikfessor, Den første

læsning og drev. Den kan mere end vi havde regnet med – og også sjovere ting.

Vi havde ikke regnet med, at man kunne snakke til den, og den så kunne finde

ting frem. Vi synes, at det er bedre og sjovere i timerne, når vi har en

Chromebook.”

Nu har alle elever fra 2. klasse og op modtaget nye
ChromeBooks. De er allerede flittigt i gang med at bruge dem i
undervisningen, og vi kan allerede nu se, at det har en effekt i
forhold til elevernes læring og motivation. Det giver alle elever

muligheden for nem og hurtig adgang til it og digitale
læremidler, der medvirker til en mere varierende og

differentierende undervisning. 

Det er vigtigt, at elevens ChromeBook altid er med i
tasken – fuldt opladt og klar til brug. 

.

Vi har også spurgt Carl Frederik fra 5.d., hvad han synes om den nye

Chromebook.

”Vi bruger den mest til skoleopgaver, Matematikfessor og drev. Og så er det

blevet meget nemmere, når der skal tages noter. Man kan lave lidt nogle andre

ting som f.eks. musikprogrammer og den slags. Vi havde også en Chromebook

før, så det var ikke helt så nyt og spændende for os, som

for de mindre klasser.”



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

Medarbejdervalgte:

Finn Jensen
Nina Holm Iversen

Ny skolebestyrelse

Karen Skjerbæk Jørgensen Kristian Krabbe Lasse Ziska Lars Budolfsen

Lasse NyrupKirstine MoltzenCamilla NicolaisenVibeke Panyella

Birgitte Søhoel Finn Jensen Nina Holm Iversen

https://drive.google.com/file/d/1T8W6SiGLjwA173BOEeGLVLDpkOpT_DIy/view?usp=sharing


INDSKOLING

Kirsten Nielsen er startet som ny dansklærer i 1.d.

Maiken Bang er startet som ny dansklærer i 1.a.

Marianne Illemann er startet som dansklærer i 3.a.

Pia Mønster er startet som klassepædagog i 0.a.

Martin Roger Mortensen er startet som klassepædagog i 2.d.

MELLEMTRIN

Emma Helbo er startet som ny lærer i 4.c og skal have klassen til matematik, mad, UUV og

kristendom.

Thorbjørn Nielsen er startet som ny lærer i 5.c og skal have klassen til matematik og UUV.

UDSKOLING

Ditte Brok er startet i 7.a. som dansk- og engelsklærer, samt engelsk i 5D, 6Z og 9y.

Angela Marino er startet i 7.a. som dansk- og engelsklærer, samt engelsk i 5D, 6Z og 9y.

SPECIALKLASSE

Kristopher Rydal er startet som lærer i dansk og eng i 6x, eng 6y, dansk i 6Z, eng og

kristendom i 7Y og idræt i 8Y

Josefine Ehlers er startet som pædagog i 7.y.

Vi siger goddag

Kirsten Nielsen Maiken Bang Marianne Illemann Pia Mønster

Ditte BrokThorbjørn NielsenEmma HelboMartin Roger Mortensen

Angela Marino Kristopher Rydal Josefine Ehlers


