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Allerførst velkommen til vores 01.04 børn.
Vi har haft en rigtig god opstart med gode daglige møder med både forældre og
ikke mindst de ”små nye”.
De er virkelig små, når man møder dem i skolegården, men det ser ud til, at de
befinder sig rigtig godt på skolen. Det er på mange måder et stort skifte, som kun
lykkes, hvis vi alle arbejder sammen om processen, – og det gør vi naturligvis .
Et af Fjordskolens høvdingeboldhold vandt områdemesterskabet og er derfor inviteret til Danmarksmesterskaberne i Høvdingebold.
Vores hold på 5. årgang - og dem var der mange af - var skabt på tværs af klasserne på samme måde, som vi gør ved den almindelige idrætsundervisning. Der
var ikke skabt et ”superhold” men jævnbyrdige hold, som alle havde en god oplevelse til det lokale stævne. Efterfølgende viser det sig, at Dansk Skoleidræts regler
er på en sådan måde, at vores vindende hold ikke har mulighed at deltage, fordi
holdet består af elever fra 3 klasser. Det giver i vores tænkning ingen mening at
de 7 elever, som vandt stævnet ikke kan komme til DM, – men sådan siger reglerne. De 7 elever ved, at de er de bedste til at spille høvdingebold på Lolland Falster og det er jo fantastisk i sig selv, men det kunne have været sjovt at konkurrere til DM. Stort tillykke med sejren.
Klasserne (elevdemokrati når det er bedst) har besluttet, at afholde en intern turnering, hvor den klasse, der vinder, sendes til DM – altså bliver Fjordskolen alligevel repræsenterer.
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Torsdag den 23. april havde vi premiere på ”Musikkens Dag”.
På samme måde, som vi afholder idrætsdage og temauger, havde vi sammen med
musikskolen arrangeret en musikdag, hvor alle eleverne på Fjordvej (undtaget var
vores nye 01.04 elever) havde formiddagen sat af til en masse musikalske værksteder. Musikskolen mødte op med 10 lærere, som var ansvarlige for de forskellige værksteder.
Vi startede med at mødes fælles i hallen, og her blev vi præcenteret for de forskellige instrumenter. Musikskoleunderviserne er fremragende til at spille på deres
forskellige instrumenter, så det var en øjenåbner til, hvad eleverne senere ville
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komme til at spille. Et begreb som ”Soundpainting” blev introduceret til stor fornøjelse for alle.
Derefter var eleverne ude på 5 forskellige Workshops.
Dagen blev afsluttet i hallen ved at de forskellig workshops spillede for alle de andre. Vores ”blæserklasse” fra 4. årgang optrådte for første gang for alle de andre
også. Det var en ”total god oplevelse”, som en af 3. klasserne udtrykte det. Bedre
bliver det vist ikke. Vores håb er naturligvis, at eleverne også efterfølgende ønsker
at benytte sig af Musikskolen mange fantastiske tilbud. Vi drømmer om, at Musikskolen faktisk hver dag har undervisning på skolen – også gerne de små instrument hold, som i dag ligger uden for eleverne almindelige undervisningstid.

Vores elever på 9. årgang har i dag fået at vide, hvilke fag de skal til prøve i – de
såkaldte ”udtræks fag”.
De har også fået uddelt en plan for den skriftlige prøveperiode.
Det er her super vigtigt at pointere, at de hver især skal holde styr på tidspunkter
– hvad de skal medbringe og endelig er indstillet på at bruge den nødvendige tid
til at løse opgaverne. Vi lever i en tid, hvor mere og mere bliver afhængigt af det
tal man opnår til de forskellige prøver. Det kan for nuværende virke ligegyldig,
men er måske senere af afgørende betydning, om man kan forfølge en ny drøm
om at ”blive” til noget ganske bestemt.
Ganske kort kan det fortælles at byggeriet af Sophieskolen fortsat holder planen.
Det bliver ganske enkelt et fantastisk hus, som vi næsten ikke kan vente på at tage i brug. Se mere på: www.sophieskolen.dk billederne af byggeriet giver en god
fornemmelse for hvor hurtigt det egentlig går.
Trafikplanerne for området er nu kommet så langt, at de konkret skal i gang med
at få nogen til at udføre planerne.
Vi var til møde i starten af denne uge, - og det ser ud til at blive rigtig godt.
Næste skoleår er begyndt sin planlægningsfase. Det kan virke som en lang opstart, inden vi for alvor skal i gang med det nye skoleår. Det nuværende år har jo
været år 0 i den nye reform – det er vigtigt, at alle de erfaringer vi har gjort os,
spiller positivt ind på planlægningen af det nye skoleår. Personalet har gået til opgaven med ”krum hals” og stor energi hvilket tyder godt for kommende skoleår.
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