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Velkommen tilbage til et nyt skoleår
Velkommen tilbage til et nyt skoleår på
Nivå Skole. Vi er kommet rigtig godt fra
start på Nivå Skole. Eleverne og medarbejderne er tilbage i topform og klar til at
skrive endnu et spændende kapitel i Nivå
Skoles historie, nu med en ny skoleleder
ved roret – Thomas Holberg Wied.
Thomas’ første tid:
Mandag d. 28/8 var en fantastisk dag!
Her blev jeg officielt indsat som skoleleder og i den forbindelse fejret af alle skolens børn, lærere, pædagoger, og af skolens ledelse og det administrative personale. At opleve skolens glade børn og
personalet tage imod mig med flag var
meget rørende! Borgmester Thomas Lykke var der også for at sige tillykke, sammen med repræsentanter fra rådhuset.
3. klasserne sang, alle sang med på
”Marken er mejet” og Kuku Agami rappede. Til sidst fik jeg en rød rose, én fra
hver klasse, som traditionen byder. Jublen ville ingen ende tage, da det blev afsløret, at der bagefter var is til alle!! En
stor tak til alle for den flotte modtagelse
og imødekommenhed i forbindelse med
min opstart som skoleleder på Nivå Skole.
Jeg startede egentlig som skoleleder d.
9/8. I de knap fire uger jeg har været her,
har jeg haft mulighed for at snuse rundt,
mærke stemningen og at lære kollegerne
og de nøglepersoner, som er tilknyttet
skolen at kende. Nivå skole er fyldt med
glade, nysgerrige og udadvendte børn! På
skolen er der også et pædagogisk og administrativt personale og en skolebestyrelse der gør alt hvad de kan, for at skabe
et trygt og udviklende læringsfællesskab
for vores børn.
Nivå skole scorer højt i trivselsmålingerne
fra 2015 og 2016, en flot præstation som
vi alle skal være stolte af og som understreger det store arbejde som skolens
ansatte og skolens netværk lægger for
dagen. Men vi må ikke hvile på laurbærrene! Arbejdet med elevernes faglige og

sociale trivsel fortsætter, for der er hele
tiden noget der kan udvikles og forbedres i skolens dagligdag.
Jeg er stolt over at jeg nu er blevet en
del af en skole med klare og stærke værdier. Værdier som respekt, ansvar og
omsorg er vigtige værdier at værne om,
ligesom dannelsesbegreberne for skolens læringsfællesskab, der fremhæver
nysgerrighed, umage(hed), tolerance og
dømmekraft. Jeg er imponeret over
hvor hurtigt det pædagogiske personale
har taget værdierne til sig og sammen
med børnene har sat fokus på at gøre
værdierne levende i klassernes daglige
liv. Samværs- og dannelsesbegreber er
ikke noget der tilegnes over en nat, men
en proces der kræver løbende opmærksomhed.
Kort sagt; Nivå Skole er en skole vi alle
kan være stolte af!
Sammen med skolens øvrige ledelse og
personale vil jeg arbejde for at gøre Nivå
Skole endnu bedre. Nivå Skole er lokalmiljøets og det lokale fællesskabs skole,
en position der skal styrkes de kommende år! Omverden skal vide, at Nivå Skole
er for alle lokalområdets børn og et sted,
hvor alle børn udfordres fagligt til at blive så dygtige de kan, uanset niveau – og
at Nivå Skole er et sted, hvor vores børn
kan udvikle sig i læringsfællesskabets
trygge og opmuntrende ramme.
I forældre har en stor betydning for skolens daglige liv, men jeres del består ikke
kun i at sende børnene i skole. Det er
meget vigtigt, at vi har en god og konstruktiv kommunikation om skolen og
dagligdagen mellem skole og hjem, og at
I som forældre er aktive medspillere i
børnenes dagligdag på skolen, f.eks. i
forbindelse med forældremøder, skole/
hjem samtaler, i forhold til skolebestyrelsen og når vi har fællesarrangementer
på skolen. Forældrene på skolen har i
det hele taget en stor betydning for den
historie der fortælles om Nivå Skole ude
i lokalmiljøet.

Hvad sker der ...
Velkommen til o. klasserne:
Den 14. august startede der 75 nye 0. klasses elever på Nivå Skole Syd. Traditionen tro
var det godt vejr og spændingen stor hos
både de nye elever, deres forældre og ikke
mindst lærer og ledelse. Vi er kommet rigtig
godt fra start og børnehaveklasselederne
melder tilbage, at det er en super årgang, og
at de allerede nu har fundet sammen i klasserne og er godt i gang med årets arbejde.
Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at
byde alle nye elever og forældre velkommen
til Nivå Skole.
Skolens fødselsdag:
Vi afholder skolens 6 års fødselsdag torsdag
den 14. september. Alle elever forbereder
aftens fest i løbet af formiddagen. Kl. 13.00
måler vi traditionen tro træet i ”Lille gård”,
og kl. 17.00 mødes alle i ”Lille gård”, hvor
Thomas byder velkommen og vi synger fødselsdagssang sammen. Alle forældre, bedsteforældre og familiemedlemmer er velkomne. Vi glæder os til at se alle.
Renovering af udearealer:
Så skete det. Onsdag den 30. august kl.
12.00 tog Borgmester Thomas Lykke og udvalgsformand Hanne Berg det første spadestik til vores nye udearealer i 2.klasses- og 3.
klasses gården på Nivå Skole Syd. Vi får bygget to nye fodboldbaner, en ”Vulkan” med
rutchebane og områder, hvor vi kan arbejde
i skolegården, hvis vejret tillader det. Byggeriet er godt i gang, og planen er, at den nye
legeplads er klar til januar 2018. Vi går også
i gang med at etablere et naturværksked,
som skal ligge mellem skolen og Nivå Centret. Dette projekt laver vi i tæt samarbejde
med Nivå Nu.
Næste år flyttes arbejdet til Nord, men hvad
der kommer til at ske her, er stadigvæk en
overraskelse.

Linjeuger:
Linjeugerne forsætter på Nord i uge 38/39,
hvor de første løber af stablen. Målet med
disse linjeuger er forsat, at give eleverne et
anderledes udskolingsforløb og tilbyde eleverne en skolegang, som i højere grad giver
mening for den enkelte i læringsprocessen,
da vi har en tro på, at det skaber glade, motiverede og engagerede elever, ved en længere fordybelsesproces.
OL på syd:
I uge 41 skal der være Temauge på Nivå Skole Syd. I år er temaet ”De olympiske lege”.
Der vil være indmarch om mandagen, hvor
vi tænder den Olympiske ild, og der vil være
afslutningsceremoni om torsdagen.
Skolernes motionsdag:
Fredag den 13. oktober er det motionsdag,
hvor Nord og Syd i år løber sammen. Løbet i
år vil være særligt, da vi har lagt ruten, så vi
kommer igennem det nye område i lergraven. Som altid er alle forældre, bedsteforældre og familiemedlemmer velkomne til at
deltage i motionsdag. Vi starter med fælles
opvarmning på stadion på Syd kl. 10.00,
hvor borgmester Thomas Lykke, vil være
med til at skyde løbet i gang.
Læringsakademi:
Igen i år vil der, for udvalgte elever på 7.
klassetrin, blive gennemført læringsakademi, for at give elever med store faglige udfordringer et løft. På læringsakademiet vil
der være fokus på matematik og dansk, og
derudover vil der blive arbejdet med elevernes selvtillid og motivation, så de forhåbentlig kan styrke troen på egne ressourcer og
muligheder og få fornyet lyst til at gå i skole.
Læringsakademiet bliver gennemført i samarbejde med True North.

