MÅNEDSBREV - DECEMBER 2015
Julegallafest
Det er lykkedes vores elevråd at få økonomisk støtte fra Østerbro Lokalråds
’Lynpulje’.
Derfor inviteres alle skolens elever fra 4. til og med 9. klasse til Gallafest den 10.
december 2015 kl. 17.00-20.00 i gymnastiksalene på Kastelsvej 58.
Der vil være ankomst ved rød løber, DJ og spillelounge (brætspil, kortspil m.m.)
Der er snacks, sodavand og juice, men husk at spise hjemmefra.
Tilmeld dig hos din klasselærer senest den 4. december.
Vi glæder os til at se dig i fint tøj og højt humør

Holsteinsgade 41
2100 København Ø
Tlf.:35289696
mail@langelinieskolen.kk.dk
www.langelinieskolen.kk.dk

Festlige gallahilsner
Elevrådet

Julesamlinger i løbet af december
Vi er stadig i gang med at opbygge en god samlingskultur på skolen, og vi synes der begynder at vise sig
tegn på, at vi er godt på vej.
Til julesamlingerne skal vi selvfølgelig høre, hvad nissen har lavet hele sommeren. Så tænder
adventskransen jo heller ikke sig selv. Derudover skal vi se og høre nogle børn optræde, og så slutter vi hver
samling med en fællessang.
De mindste klasser øver på følgende fællessange:
- "Adventskransen". (1. samling 1. vers, 2. samling 1.+2. vers osv.)
- "Det' sørme, det' sandt, december". (til 1. samling)
- "På loftet sidder nissen" (til 2. samling)
- "Søren Banjomus" (til 3. samling)
De ældste klasser øver på følgende fællessange:
- "Adventskransen". (1. samling 1. vers, 2. samling 1.+2. vers osv.)
- "Det' sørme, det' sandt, december". (til 1. samling)
- "Søren Banjomus" (til 2. samling)
- "Last Christmas" (til 3. samling)
Vi blæser teksterne op på et lærred, men for dem der ikke læser så godt endnu er det vigtigt at kunne dem
nogenlunde.
Samlingerne er delt i to og foregår i salen på Kastelsvej:
Fredag d. 27. november:
1: 09.05-09.50 for 0.-3. kl.
2: 09.45-10.30 for 4.-9. kl.
Fredag d. 4. december:
1: 09.05-09.50 for 0.-3. kl.
2: 09.45-10.30 for 4.-9. kl.
Fredag d. 11. december :
1: 09.05-09.50 for 0.-3. kl.
2: 09.45-10.30 for 4.-9. kl.
Fredag d. 18. december:
Samlingen foregår i skolegården på Kastelsvej kl. 11.40, hvor vi boogie-woogier på juleferie.
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Juleafslutning fredag d. 18. december i Frihavnskirken
En af vores traditioner her på skolen er, at holde juleafslutning i vores lokale kirke – Frihavnskirken.
Kl. 8.30 til 9 er der afslutning for vores børnehaveklasser, 1. klasser og 2. klasser.
Kl. 9.30 til kl. 10 er der afslutning for vores 3. klasser, 4. klasser, 5. klasser og 6. klasser.
Kl. 11 til kl. 11.30 er der afslutning for vores ældste klasser i overbygningen – 7., 8. og 9. klasse.
Kl. 11.40 samles alle børn og voksne i skolegården på Kastelsvej til en anden vigtig tradition – ’Juleboggie’
og kl. 12 er der juleferie frem til mandag d. 4. januar.

En julehilsen fra ’Forstanderhaven’
Vi har nu indgået en aftale med Svalebækgård (hvor vores geder kommer fra) at vi enten forår eller efterår
kan flytte vores gimmer dertil og få hende gjort med kid. Hun skal nok bo i deres flok i ca. to måneder. Det
betyder, at vi vil have kid til efterår eller vinter. Det er så desværre ikke forårskid, som vi kunne ønske os,
men med vores gode staldforhold vil det være ok.
I starten af januar måned skal vi i gang med at søge en fornyelse af dispensationen til vores dyrehold. I den
forbindelse kontakter vi myndighederne ifht. muligheden for at justere dispensationen. Vi håber på at den
kan omformuleres til "Geder og grise, i alt fem stk." i stedet for vores nuværende " Geder fem stk."
Dermed kan det komme på tale, at vi får mulighed for at holde to små ’kælegrise’. Der findes flere
griseracer der stort set ikke lugter og som på flere områder kan være nemmere at holde end geder.

Lokaleudlån
Det er nu faldet på plads, at ombygningen af den gamle røde skolebygning i Holsteinsgade 41 starter op i
løbet af januar måned. Dermed bliver mulighederne for at låne lokaler på skolen fra nytår og frem til
afslutningen af denne byggeetape til sommer meget begrænsede. Forældre eller andre, der ønsker at låne
lokaler på skolen er stadig velkomne til at ringe for at høre om, hvilke muligheder, der er, men på
nuværende tidspunkt er det ikke afklaret, hvilke alternative muligheder vi kan tilbyde.

Trafiksikkerhed
Hvad står der egentlig i ’Færdselsloven’ om løbehjul, rulleskøjter og skateboards? Skateboards er at
betragte som legetøj og ikke transportmiddel og du må derfor ifølge færdselsloven slet ikke køre på
skateboard på offentlig vej eller fortov. Du må udelukkende skate i specialindrettede skateparker eller
hjemme på din egen grund. Én ting har skateboard, løbehjul og rulleskøjter til fælles: man skal holde sig fra
både vejbanen og cykelstien. Begge steder er det ikke lovligt at færdes på nogle af ovenstående. Kører du
på rulleskøjter eller løbehjul er du faktisk at betragte som gående – også selvom du kan have ret så meget
fart på. Du må køre på løbehjul og rulleskøjter de steder, hvor du må færdes som fodgænger: fortove,
gangstier og gågader, men altså ikke på cykelstier eller veje og gader. Løber du på rulleskøjter eller løbehjul
er du altså at betragte som fodgænger, og det er derfor vigtigt at tage hensyn til andre fodgængere på
fortovet. Husk altid sikkerhedsudstyr også selvom der ikke er officielle regler omkring brug af hjelm eller
andet sikkerhedsudstyr i forbindelse med kørsel på hverken skateboard, løbehjul eller rulleskøjter.

….og er du på cykel, så er cykelhjelm og cykellygterne jo vigtige for både store og små.
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Åben mark uge
En af ambitionerne i folkeskolereformen er at gøre op med den traditionelle skoledag og det fagopdelte
skema.
På Langelinieskolen planlægger vi skoleåret med mindst fire uger, hvor klasserne ikke har deres
grundskema. I disse uger vil indhold og ramme i forhold til undervisningen blive planlagt af klassernes
lærere, pædagoger og i skolens forskellige teams. I gennemsnit vil eleverne i disse uger have det samme
antal timer som de plejer at have.
I disse tema- eller projektuger kan der fastholdes timer fra grundskemaet. Det vil typiske være
svømmeundervisning eller timer i fag med få ugentlige timer. Disse fag ville ellers miste mange timer, hvis
op til hver fjerde uge har omlagt skema.
På sigt skal forældre og elever inddrages mere end tidligere i drøftelser af mål og indhold i undervisningen –
også ifht. disse uger uden grundskema.
På Langelinieskolen er en af disse uger uden grundskema en ’Åben mark uge’, hvor den enkelte klasses
forældre via klassernes kontaktforældre inviteres til, i samarbejde med den enkelte klasses lærere, at være
med til at bestemme indholdet af en uge.
Undervisningen skal stadig forholde sig til folkeskolelovens rammesætning, men som udgangspunkt er
mulighederne mange. Der kan således være tale om undervisning med afsæt i - et eller flere fag, i temaer, i
trivsel, i udeskole, teater, billedkunst, sport og bevægelse, i særlige forløb mv.
Hvis der i den enkelte klasse er forældre, der har mod på det, vil det også være muligt at de kan byde ind
med undervisning eller måske invitere eleverne ind på jeres arbejdspladser eller foreninger.
Der er altså tale om et tilbud til vores forældre – og derfor skal forældrene i hver klasse tage stilling til, om
de vil medinddrages i en af de uger, hvor der ikke er grundskema- og dermed gøre ugen til en ’Åben markuge’.

Loppemarked
Fra skolebestyrelsen ønskes alle forældre og elever en god jul og et godt nytår – og en stor tak til alle som
bakkede op om bestyrelsens loppemarked, der resulterede i at Langelinieskolen kan sende 20.159,- kr.! til
UNICEFs arbejde med syriske flygtningebørn.

Første skoledag i det nye kalenderår er mandag d. 4. januar 2016
og til sidst men ikke mindst…

God jul og godt nytår til alle elever og forældre
fra alle os på Langelinieskolen
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