Nyhedsbrev fra skoleledelsen, december 2017
Pilegårdsskolen
Juletid
Efter en dejlig december måned kan vi nu gå på tidlig juleferie – det er meget længe siden, at vi har haft
juleafslutning den 20.12. Mon ikke alle nyder at have ekstra tid til julehygge, gode film og
juleforberedelser?
Vi har haft en dejlig december på skolen. Vi startede med juledag den 1.12., hvor mange forældre mødte
op med sakse og julesmil, klar til at give en hånd med julepynten. Dejligt at I kommer og er med også i den
sammenhæng. Som noget nyt var der udskrevet konkurrence om, hvilke klasser der pyntede den flotteste
juledør. Resultatet var fantastisk – det har været en fornøjelse at gå rundt på skolen og se alle de kreative
og flotte løsninger, der blev tilvejebragt denne dag. Der blev kåret en vinder for hver fase: 2.b vandt med
deres juletræ af farvestrålende hænder, 6.d vandt med deres 3-dimensionale julekamin og fra 9.x’s dør
kørte det flottest vinderlokomotiv imod os.
Traditionen tro gik skolens kor i Luciaoptog den 13.12. om morgenen. Det blev meget stemningsfuldt med
lysene i mørket og små ophold i optoget undervejs med julesange.

Eleverne fra koret deltog også i Kulturzonens
julearrangement den 2. december, hvor de både
gik i Luciaoptog og sang julesange for
forsamlingen. En dag med stemning og glæde og
mange forskellige musikalske indslag til
inspiration for alle de tilstedeværende.
Vi sluttede med juleevent i Tårnby kirke i onsdags. Juleeventen var fasedelt, da vi har svært ved at være
mere end 400 i kirken. 9.x inviterede for 5. gang deres skolekammerater til en særlig oplevelse med
julefortællinger, julesange og dramatisering af juleevangeliet. Skolens elever bakkede op om
arrangementet og nød at synge med på de populære julesange. Tak til 9.x for en meget vellykket dag.
Positiv medieopmærksomhed
Jeg synes, at vi som skole har meget at være stolte af. Derfor er det ekstra positivt, når også medierne får
øje på os. 7.x gjorde sig positivt bemærket og var i TV med deres idé om at lave fodboldskole for deres
kammerater på mellemtrinnet. De vandt DBU’s pris på 10.000 kr. til at omsætte deres idé til virkelighed og
fik checken udleveret af selveste Christian Eriksen. Vi glæder os meget til få idéen før ud i virkeligheden til
glæde for vores mange fodboldivrige elever.
Der er nogle begivenheden, som man
aldrig glemmer. Jeg er sikker på, at
denne oplevelse er en af dem, der vil
stå mejslet i elevernes erindring om
deres skoletid på Pilegårdsskolen. De
troede, at de skulle til Helsingør for at
møde Holger Danske, men det var en
levende legende, de mødte.

Der har også været meget positiv opmærksomhed på Tårnby Kommune i forbindelse med
Uddannelsesparathedsvurderingerne, der i mange kommuner er et udviklingsområde. På Pilegårdsskolen
har vi en struktureret fremgangsmåde, der betyder, at elever og forældre er inddraget, og at vores dygtige
lærere får klædt de ikke uddannelsesparate elever på, så de kan tage hånd om deres situation og ændre
den i positiv retning. Torsdag den 13.12. var der indslag i både radio og TV fra skolen. Vores afdelingsleder
Thomas Reitz Larsen, der er primus motor i dette arbejde, var vores veltalende talsmand og også elever og
lærere medvirkede i indslagene.
Elevstyret skole/hjem-samarbejde
Vi vil gerne afprøve andre former for skole/hjem-samtaler og -samarbejde, hvor I forældre kommer på
skolen og oplever lidt af hverdagen, og hvor eleverne selv er mere aktive i formidlingen af deres læring. Det
er jo dem, det drejer sig om. I sidste skoleår havde 3. klasserne en aften med præsentationer af faglig
kunnen og sociale mål og her i efteråret har vores medieklasser (7m, 8.m og 9.m) indbudt forældrene til
præsentation af elevernes produktioner. Jeg havde selv fornøjelsen af at overvære 9.m’s præsentation af
deres arbejde med at dokumentere vores fødselsdage/fællesskabsdage i starten af skoleåret. Det var en
god og lærerig aften for alle parter.
Frokostordningen
Vi er glade for vores samarbejde med TAMU-centeret i Dragør. TAMU-centeret arbejder med unge
mennesker mellem 18 og 24 år, der har brug for at komme i gang med en uddannelse eller et arbejde. Det
giver god mening både for dem og for os, at de unge mennesker laver mad og sælger det i frokostboden
hver dag på skolen.

Eleverne er tilfredse med udvalget, og
TAMU-centeret er glad for opgaven og
for omsætningen, der betyder, at det
er økonomisk bæredygtigt at stå for
frokostordningen på Pilegårdsskolen.
Det er ingen overskudsforretning, og
det skal det heller ikke være.

Julemad
Nu er det så julemaden, der venter. Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og
god appetit på julemaden og på alle de nye og spændende opgaver, der venter i 2018.

Karen Bille
Skoleleder

