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Kære forældre på afdeling Græse Bakkeby. 

Traditioner i december: 
Vi træder nu ind i en af årets traditionsrige måneder. Hos os betyder det: 
Juleklippe-klistre dag på mandag d. 2/12, særlige aftaler i klasserne, lærerne giver besked. 
Lucia-optog (ved et tvist) d. 13/12 kl. 8:05 i hallen, afløser morgensang denne fredag, forældre er,  
- også denne fredag morgen, velkomne. 
Kirkebesøg for indskolingen, traditionen siger sidste fredag før juleafslutning, det falder sammen 
med Lucia, så vi er i proces på om vi kan flytte dagen. I hører nærmere fra klasserne. 
Lanterneoptog: Sidste skoledag før jul. Vi ved godt at mange elever almindeligvis bliver kørt i skole, 
men vi opfordrer til at I denne dag går med jeres børn og dermed deltager i de flotte lysoptog 
gennem ”byen”. Der kommer besked om de praktiske deltaljer når vi nærmer os. 
Teater: I år vil mange klasser sidste onsdag før jul, tage på tur til afd. Marienlyst, hvor dramaholdet i 
år opfører et juleteater for alle klasser på skolen. 
Den sidste dag før jul har eleverne alle fri kl. 12.00, hvor SFO og Klub har åbent. Vi har fælles 
afslutning i hallen, hvor juledør mm kåres. 
 
Læsehund på 5. årgang. 

På 5. årgang har vi den næste måned en læsehund, Stitch. Han er 
rolig og venlig og mægtig motiverende i forhold til at få eleverne til 
liiiige at læse en side mere. Stitch har også været konfliktmægler 
mellem to piger, der tilsammen fandt ro med Stitch (ikke de to på 
billedet :-)). Vi har selvfølgelig indhentet oplysninger vedr. allergier 
inden vi startede den lille happening. Stitch er ikke ”fastansat” men 
med i december måned. 
Lidt inspirationslæsning vedr. læsehund: DR om læsehunde 

 
Personalesituation: 
Vi skal d. 2. januar tage imod Minell som er nyansat pædagog i SFO’en, det glæder vi os til. Minell 
bliver primærpædagog i 2.D.  
Morten er gået på barsel. Desværre har han meddelt at han ikke vender tilbage til Trekløverskolen 
efter endt barsel. Vi ønsker Morten held og lytte fremover. 
I den forbindelse søger vi en ny matematiklærer, vi mangler også musikkompetencer på afdelingen, 
så kender I en, eller kender en som kender en, så giv dem gerne besked om, at vi er klar til at tage 
imod nye folk.  
Link til opslag, del gerne: Klasseværelse med udsigt 
 
Ny PPR psykolog: Vi har sagt goddag til ny psykolog Anna–Mia, Anna-Mia er ikke ansat af 
Trekløverskolen, men i kommunen. Anna-Mia betjener vores skole (afd. Græse Bakkeby og 
Marienlyst). En PPR psykolog yder ikke terapeutiske samtaler til enkelt elever. Hun giver sparring og i 
nogle tilfælde supervision til enkelte lærere, men oftes til hele klasseteam. Anna-Mia kan også yde 
særlig sparring vedr. enkelt elever. Vi arbejder altid med det mindst indgribende tiltag først og altid i 
konteksten omkring barnet. Når det er sagt er der tilfælde, hvor der kan være iboende udfordringer 
hos eleven, som Anna-Mia kan hjælpe til med få øje på. Anna-Mia kan både guide i forhold til 
iboende problematikker (diagnoser og mistanke herom) og trivselsspørgsmål af mere almen 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/laesehunde-hjaelper-boern-med-finde-laeselysten
https://www.jobindex.dk/jobannonce/346032/klassevaerelse-med-udsigt
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karakter. Henvendelser vedr. psykologbistand går gennem klasseteamet, som derfra bringer det 
videre til Torben eller Ea, der formidler den videre indsats.  
 
Cool kids 
Et tilbud til børn og unge med angst. I kan som forældre søge kommunen om plads til jeres barn i et 
gruppeforløb, der er ansøgningsfrist d. 31/12-2019 for børn 13-17 år, senere kommer et forløb for 
yngre børn. Se bilag, hvis det har interesse. 
 
Elevråd: 

 
 
Elevrådet er startet op på nudging-projektet i 
indskolingen, hvor vi sammen skal tage ansvar for at 
holde skoles fællesarealer og toiletter rene. Der er blevet 
sat mærkater op på gangarealer og toiletter, og i næste 
uge kommer der ”fluer i kummen”, så drengene har 
noget at sigte efter;-)                 
 
 

Elevrådet har også besluttet hvordan årets juledørs-konkurrence skal foregå. Det er foregået ved en 
god demokratisk snak om emnet, eleverne fik debatteret for og imod konkurrencen. De ender på et 
klart ønske om, at det forbliver en konkurrence, men at det er børnene/klasserne indbyrdes, der 
konkurrerer, og at forældre og personale ikke må hjælpe med oppyntning af døren. Dog må I hjertes 
gerne guide eleverne.  
 
Husrådsmøde 
Er afholdt onsdag i uge 48, der kommer snarest referat herfra, I finder det på AULA, senere vil dette 
kunne tilgås på ny hjemmeside. Husrådet er udover deres ”almindelige” arbejde med, at være i 
dialog med afdelingens ledelse også deltagende i at få skabt rammerne for året Bakkeby-uge, der 
afvikles i uge 14, 2020. Sidder man som læser inde med ideer hertil så tøv ikke at kontakte husrådet, 
de pædagogiske ledere eller dit barns lærere. 
 
Dialogmøde 
Der var d. 20/11 dialogmøde; dialog mellem skolebestyrelse/ledelse og forældre. 
Der var ikke mange forældre til stede, men de fremmødte udtrykte tilfredshed med arrangement.  
Der blev budt på aftensmad inden vi gennemførte forskellige workshops. På workshops blev talt om: 
Trafik, trivsel, kommunikation, AULA, skole/hjem samarbejde, IT-strategi, faglighed efterfulgt at 
matrikelvis snakke mellem fremmødte forældre og pædagogiske ledere. 
Ved Græse Bakkeby bordet havde vi gode snakke om udvikling af traditioner f.eks. Halloween og 
MGP, vi talte om fastholdelse af dygtige medarbejdere, forældresammenhold mm. 
En god aften, vi opfordrer til at mange flere kommer og er med til næste år. 

 
 
 
 

Med ønsket om en god og spændende december 
Torben og Ea 


