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Kære forældre, elever og medarbejdere. 

Træd varsomt om foråret, for Moder Jord er i fuld blomst. 

 

Indiansk ordsprog 

Nyheder fra vores skole: 

Vi går ind i en spændende tid på skolen: 
9. klasserne skal nu afprøve deres færdigheder og viden i både 
skriftlige og mundtlige prøver. 

 

Vi glæder os til at se, hvad de kan og har lært og håber ikke, at 
de bliver alt for nervøse. 
 
Det er samtidig en tid, hvor de voksne også er lidt spændte, da arbejdet med at fordele klasser og fag til næste 
skoleår også starter. 
 
Vi satser stærkt på, at i de klasser, hvor der skal være et større skifte af lærere, f.eks. fra 0. til 1. klasse, 

melder vi ud, så snart vi kan. 
I mange andre fag og klasser, er der jo heldigvis mange ”fortsættere”. 
 
På enkelte årgange går vi i gang med proces, som skal ende med, at klassernes elever fordeles lidt anderledes 
næste år. 
Det sker, da enkelte klasser har udviklet sig ”ulige” mht. kønsfordeling og størrelse (bl.a. med baggrund i både 

fra-/ og tilflytning, samt nogle elevers fraflyt pga andet skoletilbud). 
 
De forældre, hvis børn det vedrører, inviteres til forældremøde om det og inddrages i processen i, hvordan vi 

gør det bedst muligt for eleverne. 
 
Skolepatruljetur 
Vi har i de seneste par år haft en skolepatrulje, der 

virkelig har taget deres opgave meget seriøst og har 
passet deres vagter! 
Det er vi både glade for og stolte af. 
Skolepatruljerne bliver belønnet for arbejdet med en 
tur. 
I år havde lærerne Michelle og Jeanette det ”sure job” 
at tage med patruljen til Tivoli. 

Det var en skøn og varm forårsdag, fyldt med glade 
elever, som nød timerne sammen. 
 
Åben skole 
Vi vil gerne samarbejde med både lokale foreninger, 
firmaer, landbrug, producenter (osv.) og vil også 

gerne bruge det smukke landsskab omkring os. 
 
Skolen er jo både det der sker i klasselokalet, men i 
høj grad også det der sker ”ude i det virkelige liv”. 
 
Vi tager derfor klasser med til eksempelvis Roskilde 
museum (senest var 8.b afsted), biblioteksbesøg i 

Kirke Hyllinge, Munkholmbroen på fisketur (f.eks. 
sammen med 2.b) og mange andre ture ud i det blå. 
 
For at inspirere lærerne og pædagogerne til mere 
”Åben skole” inviterer Lejre kommune til 
”markedsdag” for foreninger, museer, firmaer osv. en 
gang om året. 

Her præsenterer de deres ”tilbud” for skolerne og 
daginstitutionerne, så nye aftaler kan indgås.  
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Hvis du er med i forening og ønsker at samarbejde med skolen, så henvend dig endelig, så laver vi en aftale.  
 
Test og undersøgelser 
Der er meget snak og mange drøftelser i øjeblikket af de 
test og undersøgelser, som en elev i folkeskolen stilles 
over for. 

 
Lige nu går vi i gang med den nationale 
trivselsundersøgelse, hvor eleverne stilles spørgsmål 
om ro/uro, venskaber/konflikter, oplevelsen af støtte og 
hjælp og om det fysiske læringsrum (f.eks. toiletter). 

 

De rapporter der laves på baggrund af svarene, bruger 
teamet til at understøtte og udvikle på klassens trivsel. 
Vi får ikke svar på elevniveau – ”laveste ” niveau er 
klassens samlede svar. 
 
5.-8. klasse skal ud over dén trivselsundersøgelse, også 
besvare en anden trivselsundersøgelse.  

Det er Lejre kommunes egen trivselsundersøgelse.  
Lejre kommune vil gerne gøre mere for de ensomme unge, der findes på hver skole. Det projekt kaldes +DIG. 
 
Derfor vil man nu for 3. gang stille udskolingen spørgsmål om temaer inden for det felt og på baggrund af det, 
sætte tiltag i gang, som kan afhjælpe ensomhed. 
 
Så hvis dit barn i 5.-8. klasse fortæller om lidt mange spørgeskemaer i øjeblikket, så er det ikke helt forkert. 

Mange, men meget vigtige. 
 

Nationale test: I denne tid deltager eleverne også i nationale test. Det er test, der vurderer det faglige niveau. 
 
Der er en del debat om de test i øjeblikket og undervisningsministeren ønsker, at der sættes en undersøgelse i 
gang, der skal klarlægge, om det er den rigtige måde at teste elevens faglige fremgang på. 

 
Indtil der tages en beslutning om det, er det obligatorisk for skolerne at anvende de nationale test. 
 
Det er vigtigt at understrege, at nationale test aldrig står alene som redskab til at vurdere elevens faglig 
fremgang, og at testenes statistiske usikkerhed er af en størrelse, som gør, at vi mest bruger dem til at sige 
noget om en hel årgangs eller hele skolens faglige fremgang, frem for en enkelt elevs fremgang. 
 

Det er en test, hvor elevens svar påvirker 
næste spørgsmål: Jo bedre eleven svarer, jo 
sværere spørgsmål får eleven (og omvendt). 
Derfor vil mange elever opleve spørgsmål, som 
er ”umulige” at svare på. 
 

Vi gør, hvad vi kan for at modvirke nervøsitet 

og frustration hos eleverne, men helt kan det 
nok ikke undgås.  
Så når I taler med jeres børn om det, så 
gentag gerne det, vi siger: 
 
”Vi tager testene, så læreren/skolen kan se, 

hvad de mangler at undervise dig/klassen i.” 
 
Emneuge og skolekomedie 
Vi havde en emneuge, som stod i 
kreativitetens tegn. 
 
Vi har fået lavet en del ting, som eleverne er 

meget stolte af. 
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Der er bl.a. blevet lavet en ”minihave” i ”Huggergården”, nye, flotte billeder på 4.-5. klasses-gangen, 
toiletpoesi på udskolingsgangens toiletter, Heerup-inspirerede malerier, malet vindueskarme og mange andre 
ting. 
 
Vi har måske slået et lidt for stort brød op og evalueringen viser, at vi skal meget tidligere i gang næste år, 
hvis vi gerne vil mobilisere hele byen i et lignende projekt. 

 
I samme uge havde vi skolekomedie med valgholdet. 
De er nogle fantastiske dygtige elever og mange voksne får både gåsehud og tårer i øjenkrogene af deres 
gejst, dygtighed og mådes de bare brænder igennem på. 
 

Super flot arbejde af valgholdets lærere! 

 
 
Nyheder fra Grønhøjgård. 
 
Tilmeldingerne til vores to kolonier går 

strygende.  

Dejligt at se så mange af vores 0. klasser 

allerede har besluttet sig at tage med på 

koloni.  

Husk vi holder informationsmøde d. 7/5 kl. 

17.00 for SFO 1 på Grønhøjgård, hvor vi vil 

fortælle om selve turen og I som forældre har 

mulighed for at stille forslag / spørgsmål til 

bl.a. lommepenge størrelse mv.  

Vilde Vulkaner er for længst udsolgt, men vi er 

så heldige, at vi stadig har ledige billetter. 

Men vent ikke for længe - sidste frist for tilmelding og betaling er mandag d. 

13. maj.  

Dette gælder for begge kolonier. 

Stuehuset og Kvisten.  

Vi mangler en tur i svømmehallen med 0. klasserne, så har alle haft mulighed 

for to ture til Roskilde Badet. 

Kvistens børn har været i Greve svømmehal og der er ligeledes en til tur 

tilbage. 

Vores næste ture vil gå ud til vandet. 

Vi skal ud og fange krabber og stryge rejer. 

Som det sikkert er nogen bekendt, så har vi gennem Fishing Zeeland fået bevilget fiskegrej, som vi kan 

benytte, så vi kan nu tilbyde børnene at blive udstyret med waders og fiskenet / stang.  

Geocating er p.t. meget populært, det giver nogle fantastiske oplevelser i naturen samtidig med, at man har et 

mål. Vi arrangerer ture for vores 3. klaser sidst i maj. 

Stuehuset afholder den årlige vandkamp d. 20/5 mellem 17-19. Hvis vejret driller, bliver der leget i multisalen i 

stedet. Børnene vil blive tilbudt en haps dog inden kampen går i gang. 
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Vigtigt: Dato for turene og tilmelding foregår som altid 

på tabulex. 

Trivselsaften for 3. klasse piger.  

Vi har nu gennemført en række trivselsaftener, og det 

har været en stor glæde at høre pigerne snakke 

sammen om det, vi tidligere har drøftet.  

Sidste aften vil der være ungeyoga på programmet, og 

vi slutter aftenen med en evaluering, som vi kan bruge 

i det videre arbejde med piger i den aldersgruppe. 

Klubben: 

Lørdag d. 25/5 er der den store klubdag i BonBon-

land, hvor vi igen deltager.  

Afgang fra gården lørdag morgen kl. 9 og vi er 

hjemme igen kl. 18. Pris for turen kr. 150 kr. Vi har 

53 pladser. 

I maj måned bliver der arrangeret ture til bl.a. 

Roskilde havn, hvor der er bil- og motorcykeltræf. 

Der bliver også mulighed for at afprøve sit skateboard eller 

rulleskøjter, da vi tager ind til Hal 12 på Musicon i Roskilde. 

Siden sidst har der været afholdt Klubnat med 60 skønne unge. 

Der blev spillet computer, lavet natløb, spillet bold, set film, lavet 

manicure, danset og bagt kager. 

Lidt søvn blev det også til.  

Vores aftner hvor klubben har åben til kl. 20.00, bliver der 

arrangeret div. konkurrencer, bl.a. kongespil. Vi laver bål og 

spiser skumfiduser med mariekiks.   

Hele Gården: 

I uge 18 har Grønhøjgård bevægelsesuge fra mandag til 

torsdag, hvilket betyder vi rykker udenfor, og sætter en 

masse aktiviteter i gang bl.a. Mooncars ræs, Andefodbold, 

ATV kørsel, Høvdingebold.  

Vi slutter ugen af med et brag af et Grønhøjgårdløb 

torsdag eftermiddag kl. 15.00-15.30, hvor vi håber at 

nogle forældre vil komme og vil være med til at heppe på 

de seje løbere. 

Alting har sin tid, og det må vi konstatere vores 

hoppepude også har. Den er nu så tyndslidt, at den kan briste inden længe. 
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Overfladen smitter ligeledes af på tøjet, når solen skinner og den bliver varm. Så vi er ved at indhente tilbud 

på at få den udskiftet. 

Personalenyt. 
Pia Meier er nu startet som skolens nye sekretær. 
Velkommen til Pia. 
 
Næste skoleår skal skolen bruge ca. 3 lærere. 
Stillingsannoncer kommer op i løbet af maj. 

 

 
Til slut 
 
Justeringen af folkeskoleloven, som bl.a. vil medføre færre timer i skolen, er i skrivende stund endnu ikke 
vedtaget. Hvis den bliver besluttet, vil I høre mere om det i næste nyhedsbrev. 

 
 
Stort tillykke til vores konfirmander i 7. klasse. 
 
Håber I får en fantastisk og mindeværdig dag. 
 
 

   
På vegne af skoleledelsen; 

med venlig hilsen   

Vibeke Hesselholdt Larsen  
 

Skoleleder på Bramsnæsvigskolen. 
 

 
 

 

Datoer værd at lægge mærke til: 

Åbent hus: 
7/5, 19/6. 
 
 
SFO-lukkedage: 
31. maj efter Kr. Himmelfartsdag og 
Grundlovsdag den 5. juni. 
(Skolen har også lukket.) 
 
 


