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Juleferien 2016
Så blev det juleferie.
Vi har i dag haft vores årlige julebesøg i Klosterkirken for at markere, at nu er det
for alvor blevet tid til juleferie. Det er et meget hyggeligt besøg i kirken, hvor
dronning Sophies anetavle hænger og gør os opmærksom på, at vi er en del af en
mangeårig læringsproces, som formelt her fundet sted i Nykøbing siden 1498,
hvor Katedralskolen blev grundlagt.
Besøget var delt op i to - da kirken ikke kan rumme alle vores elever på en gang.
Tak for lån af kirken J
Eleverne fra 6-9 afsluttede deres dag med julesport i hallerne, mens de mindste
elever har julehygget på skolen.
Onsdag den 21. december havde eleverne og personalet forberedt en "tys tys" begivenhed. Det have øvet sig på at synge vores "Sophieskolesang" og
"Livstræet" for at overraske Anne Marie Johnson.
Hele optrinnet var sat i scene for at overrække Anne Marie en "fortjenstmedalje af
sølv” for 40 års tro tjeneste i det offentlige". Selvfølgelig viste hun, at hun havde
arbejdet i 40 år, men ikke, at det skulle markeres på denne festlige måde.
Da dronningen var forhindret i at deltage (måske på grund af juletravlhed?) havde
Charlotte taget sit pæneste tøj på - og jeg med hvid skjorte og høj hat - fået æren
af at overrække og "påsætte" medaljen.
Stort tillykke til Anne Marie - og uendelig mange tak på alles vegne, for den store
indsats og betydning hun har haft og stadig har for eleverne på skolen.
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Tak til forældrene på Sophieskolen for samarbejdet i 2016.
Sophieskolen har vist sig at være det, man i dagligdagen kalder en "tilvalgs skole", noget vi selvfølgelig er rigtig glade og stolte over. Det er stor tillid, der bliver
vist os, ved at man ønsker at få sit barn til at gå i skole hos os. Det er den gode
fortælling om udvikling - elevtrivsel mm. som vores forældre fortæller om, når de
ønsker at deres barn skal gå hos os - en god historie, som vi ønsker at bevare.
Det kræver blandt andet, at vi insisterer på et godt samarbejde med alle parterne
i skolen - også når det kan være svært.
Det ærgrer os, at vi hver uge skal afvise elever, som vi ikke har plads til på grund
af de regler, som er pålagt skolen. Det er dog grundvilkår, som alle skoler er underlagt.
Hvis man bor i skoledistriktet, har man ret til at få sit barn indskrevet på distriktsskolen. Det har hos os betydet, at vi har klasser, hvor der er flere end 28 elever,
som er grænsen for klassestørrelserne i Danmark. Rent konkret betyder det, at de
klasser, som er over 28, skal deles efter sommerferien. Lige hvordan, har vi ikke
taget stilling til, men Skolebestyrelsen og klasserådene vil blive en del af processen i foråret.
Der tælles elever i marts - her ligges det kommunale niveau for antallet af klasser
på skolerne i Guldborgsund kommune, i det næste skoleår.
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I de klasser hvor der er rigtig mange elever, er der sat ekstra voksenhjælp ind, så
klasserne allerede nu få samarbejdet på kryds og tværs, til stor gavn for den faglige- og den sociale udvikling og læring.
Når vi lige om lidt skal tage hul på 2017, er det med fokus på elevtrivsel og på læring, som på alle måder er grundkernen i vores fælles opgave.
Vi vil også være fokuseret på færdiggørelse af vores udearealer, som bestemt ikke
lever op til de standarter, som man må forvente sig.
Skolebestyrelsen har igangsat et DropMob projekt, som involverer elever, medarbejderne og forældre, så vores nye antimobbestrategi vil have det helt rigtige afsæt i vores praksis på området.
Vores fokus på læring handler ikke kun om tal, men om at alle vores elever bliver
udfordret mest muligt. Livsduelige mennesker er noget andet end et tal.
Tak for det gode samarbejde i 2016 med Skolebestyrelsen, som er grundlaget og arnestedet for skolens udviklingsmuligheder. Skolebestyrelsen er opmærksom på, og interesseret i, at skabe de allerbedste rammer for vores fælles elever.
Det kræver engagement og gå på mod - noget som helt klart er til stede i bestyrelsen.
Anita Uggerholt Eriksen stopper i bestyrelsen, da hun og familien flytter til Sønderjylland. Tak for godt samarbejde!
Tak for samarbejdet i 2016 med vores udenlandske samarbejdspartnere i
EFA
(Exchange for All) i Letland, Litauen, Polen, Sverige og Tyskland. Det er en
enestående mulighed at kunne rejse og opleve andre kulturer.
Tænk sig ganske gratis - hvad mere kan man ønske sig til jul.
Tak for samarbejdet i 2016 i vores Campusområde - Katedralskolen, CELF og
SOSU.
Vi er så småt igang med at udfordre mulighederne. Dejligt at ha´ så gode naboer.
Stor tak til Kaninbjerget og Firkløveren for et godt samarbejde omkring vores
nye skolestartere.
Tak for samarbejdet i 2016 med skolens aftenbrugerne - Ungdomsskolen,
Nykøbing Aftenskole, AOF samt diverse foreninger, der benytter huset.
Super godt, at skolen er ved at blive det store fælles kulturhus, vi havde drømt
om.
Her til sidste ønskes medarbejderne en stor tak for samarbejdet, med jer alle,
os og hinanden - nyd ferien - I har fortjent den :-)
Rigtig glædelig jul til alle og på gensyn i det nye år.
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