Valg til skolebestyrelsen

En digitalskole

Her i foråret afholdes der valg til skolebestyrelsen.

Nivå skole er 98% digital, hvilket betyder at næste alle vores informations – og orienteringsbreve sendes
til jer via ForældreIntra eller skolens
hjemmeside.

NYHEDSBREV MARTS

N I VÅ S K O L E

I skolebestyrelsen har du som forælder mulighed for at få indflydelse på
skolens udvikling. Skolebestyrelsen
har helt overordnet til opgave, sammen med skolens ledelse, at sikre at
gode rammer for elevernes faglige og
sociale udvikling og trivsel.
På opslagstavlen på Forældreintra
kan du finde en folder, der fortæller
mere om skolebestyrelsens arbejde
og sammensætning og om selve valget til skolebestyrelsen.
Bemærk: den 4. april afholdes der
valgmøde på Nord, så sæt allerede nu
kryds i kalenderen. På valgmødet vil
skolens ledelse fortælle kort om reglerne for selve valget og om tidsplanen for valghandlingen, og der vil
desuden være muligt at præsentere
sig som kandidat. Vi vender tilbage
med et mere detaljeret program for
aftenen i slutningen af marts.
Hvis du har yderligere spørgsmål eller
vil melde dit kandidatur, er du velkommen til at skrive til skolebestyrelsesformanden, Thomas Skou Hansen
på mail: thohan@me.com

Vi vil gerne være en 100% digital
skole. Et tiltag, som vil være med til
at gøre os det, er at vi ikke sender
breve i papir. Har I forældre tidligere
bedt om at få papirudgaver af beskeder fra Intra, vil denne mulighed
ikke længere blive tilbud fra efter
påskeferien.

Udearealer
På Syd venter vi fortsat i spænding
på, at vores udearealer bliver færdiggjort. Den meget våde vinter har
sat en stopper for færdiggørelsen af
den nye legeplads for 2.-3.-4.5.klasserne. Vi håber og tror på, at
vi med udgangen af april først i maj
vil kunne åbne det nye legeområde.
Vi håber ligeledes på, at de nye arealer, der ligger ved stadion kan i
brug i løbet af foråret. Der vil blandt
andet blive anlagt en løbesti på 500
meter rundt om stadion, og der vil
blive anlagt en mark, hvor vores
klasser kan dyrke deres egne grøntsager.
På Nord er vi i gang med at søge
fonde, så vi kan få en multibane og
skabt et aktivt ungdomsmiljø. Alt i
alt tegner alt lyst på Nivå Skole i det
kommende forår.

Det sker ...


Uge 15 temauge på Syd - ’Den gode historie’



23. april – udtræksfag offentliggøres



2. – 14. maj skr. afgangsprøver



31. maj. sidste skoledag for 9. årgang

Trafikkampagne på Syd
Kys & Kør og husk smilet - sikker trafik er midlet ...
Du har måske bemærket det – et frisk morgensmil fra vinkende vagter med grønne veste, på parkeringspladsen foran Syd? Måske
har du fået nogle velmenende råd fra vagterne, eller stukket en brochure i hånden? Forklaringen er enkel; skolebestyrelsen og skolens
ledelse har indledt en kampagne der skal
sætte fokus på sikker skolevej.

Rigtig mange af vores elever bliver kørt i skole
om morgenen, og det betyder, at der i tidsrummet 7.45-8.00 er mange biler på pladsen,
på et område med et begrænset antal parkeringspladser. Der er pres på at komme ind på
pladsen, finde en parkeringsplads, ønske barnet/børnene en god dag og komme ud igen. I
samme tidsrum ankommer elever enten cyklende eller gående til skolen, fra de nærliggende stisystemer og ind på stien på parkeringspladsen.
Det er kilde til udfordringer, når der
“dobbeltparkeres” bag andre biler, hvilket blokerer for trafikstrømmen, eller når nogen parkerer på mindre græsarealer eller på personale parkeringsområdet, der dermed blokerer
for, at skolens personale kan møde på arbejde. Det skaber unødigt kaos.
Men det farlige opstår, når vores ellever bevæger sig i dette kaos. Det er det vi gerne vil
sætte fokus på – vores fælles indsats for at
sikre den trygge skolevej for alle!

Skolebestyrelsen og skolens ledelse har indledt drøftelser med kommunens trafikansvarlige om forskellige løsninger til at styrke den
sikre skolevej, hvilket vi vender tilbage med
når der foreligger noget konkret.
I mellemtiden skal følgende venlige opfordringer lyde;


Hav øjne og ører åbne for de bløde trafikanter



Respekter “kys-og-kør” banen – den er
kun til afsætning (og ikke langtidsparkering).



Skal du følge dit barn ind i klassen, så
parker bilen i parkeringsbåsene (og altså
ikke i “kys-og-kør” banen).



Hav tålmodighed og kør i god tid



Cykel eller gå til skolen – det vil lette
presset.



Parker ikke på personalets parkeringspladser.

Verden i en æske

besvare faktaspørgsmål for at vinde flest æsker.

I 2012 udskrev UNESCO en konkurrence i forbindelse med organisationens 40-års jubilæum.
Flere klasser fra Nivå skole deltog i konkurrencen, hvis formål var at sætte fokus på Verdensarv.

HKH Prinsesse Marie og daværende børne- og
ungeminister Christine Antorini overrakte i
2012 vinderbeviset til repræsentanter for 7. d
på Kronborg slot - et af de danske kulturarvsteder.
I sidste uge, flere år og flere ministre senere,
lancerede Ungdomsbyen og spildesigner Thomas Vigilds det endelige resultat af spillet med
titlen "Heritage Heroes". Det er viderebygget
på Nivå-ideen. Det skete på Læringsfestivalen i
Bella Centeret København. Da de vindende elever for længst har forladt Nivå skole, blev de
repræsenteret af deres daværende deres lærer,
Lisbeth Hertzum.

Eleverne i den daværende 7.d vandt i kategorien "brætspil". Deres spil hed "Verden i en
æske" og rammen var tændstikæsker, som man
kender verden over og som eleverne fyldte
med spørgsmål omkring verdensarvsteder. Spillerne skulle genkende verdensarvssteder og

Louise Klinge
Onsdag den 7. marts var der fordybelsesdag/
aften. Det betød, at vi havde inviteret Louise Klinge, som er skoleforsker, til at fortælle det pædagogiskepersonale om relationskompetencer.

Arrangementet bød på flere taler. Mens elever
fra UNESCO's ASP-netværk testede spillet, roste
kulturminister Mette Bock i sin tale ikke kun
ideen bag UNESCO's konkurrence, men også
eleverne og lærere fra Nivå skole, der skabte
grundlaget for vinderspillet. Læs om spillet på
UNESCO-asp.dk.

ugevis.
Birgitte Wæhrens havde kreeret en skøn middag,
som eleverne nød i kantinen inden dj Emra bød
op til dans. En helt igennem sjov, festelig og uforglemmelig aften.

Relationskompetence er kompetencen til at indgå i positive relationer til hver elev og klassen
som helhed, der fremmer elevernes trivsel og
alsidige udvikling – dvs. både deres faglige, sociale og personlige udvikling. Samtidig er det pædagogiske personales relationskompetence med til
at muliggøre, at klassen kan etableres som et læringsfællesskab i endnu højere grad.

Børn løber for børn

09:00-09:45

0.-1. klasserne løber

En rigtig spændende dag hvor vi alle blev klogere
på, hvad der har betydning, og hvordan vi bliver
endnu mere relationel kompetente.

10:00-10:45

2.-3. klasserne løber

10:45-11:30

4.-5. klasserne løber

Gallafest
Traditionen tro bød Nivå Skole 8. og 9. årgang
indenfor til gallafest den 1. marts. Eleverne havde
i US-tiden øvet sig på de svære lancierstrin, havde fundet deres fineste tøj frem og glædet sig i

Fredag den 23. marts afholder vi Rynkebyløbet
på Syd. Alle klasser løber på stadion, og vi samler
inde til børnelungefonden. Løbet har overskriften
’Børn løber for børn’. Alle forældre er velkomne
på stadion, hvor vi l løber efter følgende tidsplan:

