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Så blev det jul
Så blev det endelig jul. Efter en december
måned med masser af julerier på skolen og
i hjemmene, er det nu tid at stoppe op og
lade julefreden sænke sig over os alle.
Ved denne tid sidste år modtog vi med
spændt forventning en del nye elever til
skolen, flygtninge og familiesammenførte
børn og unge, som enten kom direkte fra
deres hjemland eller fra modtageklasserne.
Det har været en positiv oplevelse at lære
de nye elever at kende, og vi er alle blevet
rigere af mødet med nye kulturer.
Vores jul
For de fleste danskere er julen indbegrebet
af dansk kultur. Hvad enten det er julen i
kirken og juleevangeliet, eller det mere er
den verdslige del med juletræ, mad og
gaver, der fylder, er det nok ved denne tid,
vi føler fællesskabet allerstærkest. Man
hilser alle med et ”god jul” og spørger
interesseret til, hvad andre skal foretage sig
i juledagene. På skolerne er der lidt ekstra
hygge i klasserne, og der bliver talt om tro,
overtro og religiøse ritualer. Julen er nemlig
også en anledning til at se på og vise nogle
af de ritualer, der har været en indgroet del
af vore samfund i århundreder. Ved at
sammenholde dem med ritualer fra andre
lande og religioner skabes en samtale om
noget af det, der former os og vores liv.
Samarbejdet med de lokale kirker
Af samme grund kan vi glæde os over, at vi
har et samarbejde med de lokale kirker om,
at eleverne har mulighed for at deltage i
julegudstjenester. Det sker ikke, fordi
skolen har et ønske om at blande sig i den
enkelte elevs religiøse dannelse, den
opgave hører til i hjemmet, men for at
styrke kendskabet til de ritualer og den
kultur, som kendetegner vores folkekirke.
Musiksamarbejde
På vores skole har vi valgt at lade musikken
være en væsentlig del af elevernes
dannelsesproces. Vi er nu på 3. år i gang
med et spændende udviklingsprojekt, hvor

vi lader eleverne møde musikken gennem
et instrument. Hvorvidt dette understøtter
den generelle faglighed, trivslen eller
fællesskabet, det vil vi lade forskningen
udtale sig om. Vi har nemlig indgået aftale
med musikforsker Finn Holst om at
undersøge resultaterne af vores Partnerskab med Musikskolen. Forskningsresultaterne ventes klar i slutningen af
skoleåret.
Kvalitetsrapporten
Arbejdet med årets kvalitetsrapport er gået
i gang. På basis af resultatoplysninger fra
afgangsprøver og nationale test skal skolen
i starten af det nye år indsende
kvalitetsredegørelse til Center for Skole og
Dagtilbud. Skolens medarbejdere og ledelse
har med baggrund i data drøftet skolens
resultater og kan konkludere, at vores skole
samlet ligger på et tilfredsstillende fagligt
niveau. Vi kan se, at vi generelt lykkes
med at forbedre resultaterne, der hvor vi
har oplevet behov for ekstra indsatser.
Med ønsket om en glædelig jul samt et godt
nytår.
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