Information fra IJG
- april 2017
Indskoling
Der har i februar været afholdt førskoledage, hvor alle
de kommende børnehaveklasse-børn har været
inviteret på besøg i hold af ca. 10. De vil så igen i juni
blive inviteret til en Skoletyvstart, hvor de kommer til
at hilse på deres nye klassekammerater, skolepædagoger og børnehaveklasseledere.
I Bogklubben for 1. og 2. klasse er der gennem året
blevet læst ganske mange forskellige bøger - nogen
er læst fælles, andre af enkelte børn. Klubben har
udforsket mange forskellige genrer - alt imens, der er
blevet drukket en hel del te. Der er således læst om
bl.a. rumfart, pingviner, frække børn samt
bibelhistorier. 2. klasserne har også læst i grupper,
hvor flere elever har læst den samme bog og
efterfølgende diskuteret den.
Der har været stor tilslutning til Skoleskak med spillere fra både bh.kl., 1., 2. og 3. klasse,
og der har udover rigtig skak været spillet mange andre forskellige typer skakspil. Der har
også været besøg af en meget dygtig skakspiller, som spillede simultanskak med alle 25
elever på holdet! Han vandt en del, men da ikke alle spil nåede en afgørelse, var der
enighed om at lade dagens resultat være en "remis". Sæsonen bliver til gengæld afsluttet
med to Ingrid Mesterskaber - et for bh.kl. – 1. klasse og et for 2. - 3. klasse.
Der har været afholdt emne om "digitale fællesskaber", hvor alle eleverne har arbejdet
med 5 vigtige råd, man skal følge, når man "er sammen" på nettet. En problemstilling, der
er kommet for at blive, og som vi derfor tilbagevendende vil arbejde med. Forældrene
spiller selvfølgelig også en væsentlig rolle i den digitale opdragelse, så dette er endnu et
særdeles vigtigt område, der kræver en fælles indsats.
Mellemtrin
Der har i år været et nyt eftermiddagstilbud, Programmering. Eleverne har arbejdet med at
forstå, hvordan en computer virker. De har lært at kode med SWIFT Playgrounds, et
kodesprog for begyndere. De har gennem leg, øvelser og praktisk kodning trænet at
tænke som en koder, dvs. at forstå kodning som et nyt sprog. Derudover har de også leget
med droner og robotter.
Der har som noget forholdsvis nyt været afholdt samlinger for mellemtrinnet. 3. - 6. klasse
samles i Store sal, synger et par fællessange, får vigtige beskeder og bliver præsenteret
for særlige begivenheder i den kommende periode. Derudover bliver elevrådet
præsenteret, og der bliver fremlagt hvilke områder, der aktuelt bliver arbejdet med, f.eks.

omkring den kommende boldbane med kunstgræs. Endelig er samlingen også et forum for
elevers optræden for hinanden med f.eks. egne digte, sang, dans og trylleri.
Det har længe været et stort ønske fra eleverne på mellemtrinnet at etablere en lille
netoverdækket boldbane med kunstgræs i skolegården. Vi har i den anledning indgået
aftale med Tress Sport, som anlægger banen i hjørnet af gården, på arealet hvor der i
forvejen spilles bold. Arbejdet udføres i sommerferien.
Mellemtrinnet har til deres musikalske fællestime i dette forår været præsenteret for
verdensmusikorkesteret SESAM med koncerten "Verden synger". De har hørt musik fra
mange ikke-vestlige lande og har også stiftet bekendtskab med fremmede instrumenter,
f.eks. en darbuka eller tabla fra Mellemøsten. Eleverne blev inddraget i sange og rytmer
undervejs af den veloplagte gruppe.
Det er fortsat et mål for os, at præsentere vores elever for livemusik inden for forskellige
genrer og dermed både give dem værdifulde musikalske oplevelser og lære dem at blive
et aktivt koncertpublikum.
Der er netop afholdt cyklistprøver for eleverne fra 5. og 6. klasse i samarbejde med
Københavns Politi. Eleverne har således taget både en teoretisk og en praktisk prøve
samt fået gennemgået, hvordan en cykel skal være udstyret for at være lovlig. Alt sammen
vigtig læring for elever, der bor i en stærkt trafikeret by.
Og så er det i dette forår, at mellemtrinnet skal arbejde med det store cirkusprojekt, som vi
afholder hvert fjerde år. Eleverne vil som indledning deltage i en cirkusworkshop samt
overvære en cirkusforestilling. Senere skal de selv modtage egentlig undervisning i
forskellige værksteder og derefter træne deres færdigheder. Som afslutning bliver der
opført 4 forestillinger i et stort cirkustelt i Fælledparken, hvor børnenes mangeartede
talenter, flid, omhu, disciplin og samarbejde sættes i spil. Det kommer der selvfølgelig
meget mere og detaljeret information omkring senere.

Fælles for bh.kl. - 6. klasse er de netop veloverståede musikaftener med den tilhørende
billedkunstudstilling.
Traditionen tro blev der afholdt musikaftener i to omgange for både bh.kl. - 3. klasse og for
4. - 6. klasse. Der var optræden med musik og bevægelse, sammensang, solister og
klasser i første runde og med kor, sammenspil, solister og klasser i anden runde. Eleverne
fra Musikskolen udfoldede sig på både blokfløjte, klaver, tværfløjte, guitar, trompet og
cello. Samtidig blev elevernes fine værker fra materiel design udstillet i Lille sal, og det
blev således to indholdsrige aftener med noget for både øjet og øret.
Udskoling
Aktiviteterne i udskolingen har de første måneder i 2017 været mangfoldige.
Musikalske fællestimer, projektopgaver, temaaftener for forældre og elever om alkohol og
festkultur, workshop med engelsk skuespiller fra Pags Instant Theatre og deltagelse i
udstillingen ”Vestindiske dage” på Københavns Rådhus er blot et lille udpluk af
aktiviteterne.

Primo februar gennemførte 8. klasse elever, der har valgfaget ”Innovation og
entreprenørskab”, studietur til London. Eleverne deltog bl.a. i konferencer om innovation
samt besøg på skoler og institutioner, der arbejder inden for dette felt. Turen var en stor
oplevelse og succes for såvel lærere som elever.
7. klasses musicalen er en tilbagevende begivenhed. I år løb den af stablen i marts.
Eleverne opførte ”Charlie og chokoladefabrikken”. I 10 dage blev der arbejdet med
scenerummet, kulisser, lyd, skuespil, musik og dans.
Elever og lærere kunne med stolthed modtage publikums applaus efter særdeles flotte
forestillinger.
En venlig opfordring til forældrene:
Sociale medier fylder stadigt mere i hverdagen – ikke mindst for de unge i udskolingen.
Det er blevet en afgørende del af vores kommunikation med hinanden. Det er de voksne
omkring børnene (vi som skole og jer som forældre), som har ansvaret for, at de unge
lærer at agere ansvarligt og beskytte sig selv i den digitale verden.
Der er ingen tvivl om, at den virtuelle chat-verden kan være risikabel for unge. Selv om de
unge generelt er dygtige til at navigere i den virtuelle verden, har de brug for voksnes
kritiske sans.
For de unge kan det være svært at gennemskue, hvad man skal gøre, hvis man bliver
truet, mobbet, presset eller på andre måder krænket over internettet eller på sms.
Derfor vil vi bede jer tale med jeres børn om positive og negative sider ved de sociale
medier og prøve at hjælpe dem med at få gode digitale vaner.
Den digitale dannelse vil fortsat være et fokuspunkt, både i undervisningen og i vores
holdning til elevernes adfærd på de digitale medier.

Foråret er tiden, hvor 9. klasserne så småt begynder at forberede sig til prøverne.
Vigtige datoer:
• Mandag d. 24.4: Udtræksfagene bliver offentliggjort.
• Torsdag d. 27.4: Klassernes sidste skoledag. Gallafest om aftenen. Festudvalget
arbejder på højtryk for at gøre dagen og aftenen så festlig som mulig.
• 2.5.: Begynder de skriftlige prøver. Info følger.
• 29.5.: Begynder de mundtlige prøver. Info følger.
• 22.6.: Translokation.
For 8. klasserne byder juniperioden 29.5. – 21.6.2017 på: Erhvervspraktik, skriftlige og
mundtlige årsprøver, erhvervsmesse osv. Plan for perioden følger medio maj.

