
Majnyt 2018 

Maj 
 
Maj måned er en spændende tid på flere måder. Konfirmationstid - til lykke til vores elever i 7. klasse både 
de konfirmerede og de non-firmerede. Det er også tid for de skriftlige prøver og det er tid for planlægnin-

gen af det kommende skoleår. Og så var det 1. maj, spirerklassen startede, 
hvor Elias, Josefina, Karla, Lukas, Mattis, Merle, Morris, Rosa, Rosamia, Si-
mon og Sophia går. 
 
                              Velkommen 
 
Velkommen til Lucca i 7. klasse. Vi har ansat ny vikar, Rasmus. Rasmus var 
også vikar og medhjælper på Sofiehøj, da skolen startede, og så har han trådt 
sine barnesko her, da han selv gik i skole på stedet. 
 
                             Forbedringer 

 
Vi har nu taget tre nye toiletter i brug, som Jonathan har renoveret. Det er toiletter ved siden af de gule toi-
letter mellem sløjd og klub. I det lille rum, der ligger i forlængelse af SFOen, er Jonathan nu i gang med at 
bygge en hems, så der bliver lidt mere plads at lege på.     

 
 Generalforsamling 

 
 
Dette års generalforsamling blev indledt på en rigtig fin måde af elever fra 2. og 6. klasse        Der var mødt 
flere forældre op end tidligere - tak for på den måde at vise interesse og engagement i jeres børns skole. 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:  
 
Hans Ramløv, formand 
Jonathan Dennis, næstformand 
Heidi Hammerlund Jørgensen 
Henrik Brun Kirkestrup 
Tina Fuglsig Lauridsen  
Caroline Pilemann  
Christina Birkedal Thulstrup 
Isabella Holm, suppleant 
 
  
 
 

 
           Forår, venner og gode stunder. Børn fra 0. klasse bygger skønhedssalon med 
        muddermasker m.v.ꜛ 
 
                                         Lus 
 
På alle landets skoler og børnehaver er der lus i perioder. Nogle forældre på vores 
skole er grundigt trætte af det, da det igen og igen opleves at  børnene efter lusekur 

og kæmning, kommer hjem fra skole med lus. Og det er jo helt forståeligt, så lad os give den en 
fælles skalle... 
Herfra en opfordring til at benytte St. bededag til en samlet indsats mod lusene.      
Det er forældrenes ansvar at børnene undersøges og behandles for lus, så god arbejdslyst! 



Petra og Flora fra 0. kl. har selv taget initiativ til at samle affald i ”Den Gamle 
Have”. Tak for det :-) 
← 

Nyt fra klub 
På opfordring fra flere forældre kommer der hermed en beskrivelse af  klubli-
vet, aktiviteterne og de pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for dem. 
Dagligdagen: 
Børnene møder ind i klubben lige efter skole her indskriver de sig på tabulex.  
Vi har 3 rum til vores rådighed: Cafeen, hvor der spises eftermiddagsmad, 
drikkes the, spilles div. Brætspil eller hænger ud i sofaen. Hver dag er der en 
voksen i cafeen til at lave mad og ”byde velkommen” til børnene. Har man 
lektier man gerne vil lave i klubtiden, så kan det foregå i cafeen, men der vil 
ikke altid være den fornødne ro. Krearummet, hvor der en gang om ugen er 
en voksen, der sætter en aktivitet i gang. De resterende dage er der materialer 
børnene selv kan sysle med.  

Spillerummet, hvor der står et airhockey spil og bordfodboldspil. 
Klubben har sin egen have hvor vi engang imellem laver bål og bålaktiviteter. Hver dag kan børnene hygge i 
haven i hængekøjerne. 
3 dage om ugen er der 2 personaler i klubben og det vil typisk være disse dage hvor der tilbydes voksenstyrede 
aktiviteter. 
 
Børnene har ofte mulighed for at gå ind i samlingssalen for at spille bordtennis eller danse just dance. Når vi 
er 2 personaler i klub kan vi ligeledes spille musik, lave turneringer eller lege i samlingssalen. 
En dag om ugen har vi  mulighed for at lave mad/kage i skolekøkkenet med en mindre gruppe. 
Mange børn går til aktiviteter uden for klubben, og derfor er dagens aktiviteter koncentreret mellem kl. 14-16, 
så flest har mulighed for at deltage. 
I klubben hænger en planche med program for de kommende uger. 1. Mandag i måneden holder vi et kort 
klubmøde, hvor vi informerer om månedens aktiviteter, ture m.m.   
 
Kulturen. Vi vil gerne have at børnene skal udvikle både praktiske og sociale færdigheder og vi har derfor 
valgt at have fokus på værkstedsaktiviteter samt at skabe rum for socialt samvær. Derfor er vi en mobiltelefon 
og computerfri  klub.  
Efter en konstruktiv snak i personalegruppen vil vi dog i nærmeste fremtid forsøge os med en PlayStation til at 
spille spil som FIFA og Wrestling. Dét som erstatning for den nuværende spille fredag, hvor børnene indtil nu 
har måtte tage egne pc’er med til at spille div spil på. At spille spil på PlayStation kan sidestilles med brætspil-
lene. Det er spil, man ikke bliver afhængig af, og det er spil med direkte linje til det virkelige liv. FIFA, som er 
et fodboldspil, ansporer til snak om fodbold generelt, de enkelte spillere og klubber, andre idrætsformer etc..  
 
Tanken bag denne ændring er, at det at spille PlayStation er mere end bare det at spille. Det er også fælles-
skab, hvor det at sidde tæt sammen i en sofa med en kammerat, pigen man synes er lidt sød, eller én fra de an-
dre klasser er meget lettere. Spil som FIFA kan laves til turneringer, og i andre spil kan man spille op til 10 
børn samtidig. Der vil være en begrænsning på spilletid, så et enkelt barn ikke spiller mere end 20-25 min om 
dagen.  
Så vi afskaffer spillefredag og mobiltelefonbrug (hidtil har børnene måtte lytte til musik på telefon og ringe 
sms til forældre ved forespørgsel). 
Vi vil gerne være med til at begrænse børns afhængighed af mobiltelefonen og hjælpe dem til at fungere godt 
sammen med hinanden. Vi oplever børn, der går med deres telefon i hånden, eller tæt på sig, en hel dag, fordi 
de skal kunne svare, hvis deres forældre ringer eller sender en sms. Vi har hidtil givet lov til at børn kunne lyt-
te til musik på telefonen, finde billeder af noget de skulle lave kreativt og at svare, når de fik sms eller opring-
ning fra forældre. Det ændres nu, så  alle mobiltelefoner er i et aflåst skab. Derfor opfordrer vi jer til at lave 
aftaler om hente tider m.m. hjemmefra, eller ringe på klubbens telefon. Legeaftaler kan ligeledes laves over 
klubtelefonen, og vi vil i den forbindelse foreslå en telefonliste, der ligger i klubben. 
 
Ture/ større aktiviteter. Vi vil traditionen tro lave en tur til Dyrehavsbakken her inden sommerferien, dato 
følger. På en sådan tur vil vi være nødt til at tage af sted fra skolen tidligere end klubben normalt åbner. 
Efteråret vil  byde på aftenåbent, mindre ture og evt. en teaterforestilling. 
Det kommer der ligeledes mere info om, når vi har planlægningen af skoleåret på plads. 
 
Vi er oppe imod en svær konkurrent i kampen om børnenes opmærksomhed -nemlig skærmen derhjemme, 
men vi vil rigtig gerne have et aktivt og dynamisk klub-tilbud, så sluk skærmen og kom i klub! 
 
     Klub-hilsner fra Linda og Thomas 


