Kære alle
Det er egentligt mest gråt udenfor lige nu. Temperaturen ligger en fem seks grader over ”hvid jul”, så
selvom der er nedbør i luften bliver man mere våd end hvid af den.
Men på trods af at vejret altså ter sig næsten forudsigeligt trist, så er der faktisk ikke meget trist at sige om
stemningen på Den lille Skole i den seneste tid.
Julen er nemlig kommet svævende ind på os igennem hele december, med julehjerter, juletræ, nisser,
julekor og lanterner med lys, og selv for en skoleleder med max 3 ugers ”strøm” på ”julebatteriet” om året,
har julestemningen nu for alvor fået fat(-:
Når først tonerne fra skolens julesang ”Nu er det jul på Den lille Skole, for store og for små. Nu er det cool
for lille Ole, nu kan han gaver få”……. har lydt fra Klubkoret, så er det altså også svært at lade være med at
overgive sig…..
Egentlig ville jeg blot ønske jer alle en glædelig jul, men nu hvor jeg har jeres opmærksomhed vil jeg lige
benytte lejligheden til at skrive lidt mere:
Fernisering
Lørdag d.02 december holdt skolen, traditionen tro, sin årlige fernisering som afslutning på billedtemaet.
Her åbnede den flotte udstilling af børnekunst, som skal pryde skolen i det næste år.
Overskriften for billedtemaet var i år ”Science Fiction”, og ved hjælp af vidt forskellige teknikker og
materialer på de enkelte hold, er der kommet mange fantasifulde, skæve, sjove og flotte værker ud af
temaet.
I år spænder udstillingen over alt fra væghængte malerier til masker, genbrugsrobotter, fremtidsbyer,
videoinstallationer og meget mere. Det meste af børnenes kunst kan nydes på skolens vægge, men for
første gang er der i år også udstillet på skolens hjemmeside, idet ”stop motion” holdet har lagt deres små
filmværker ud der.
Alle børnenes værker er resultatet af en stor og koncentreret arbejdsindsats igennem mange processer, og
det bærer udstillingen i høj grad præg af.
Det er bare flot!
Selve ferniseringen var som altid en virkelig hyggelig dag, hvor rigtig mange elever, forældre, pårørende og
tidligere elever kom forbi og beundrede skolens nye kunstudstilling, fik en hyggelig snak over en kop kaffe
og et par lune æbleskiver - og måske kneb en rørstrømsk tåre da klubkoret optrådte…(-:. Tak til alle jer som
deltog og forhåbentligt hyggede sig lige så meget som jeg gjorde.
Musical
Også overbygningens musical, der som altid trak 3 udsolgte forestillinger på ferniseringsdagen, havde
science fiction som tema.
Forestillingen fulgte et politisk spil med udspekulerede, og let genkendelige politikere og nørdede men
beregnende videnskabsmænd, som i et forsøg på at flygte fra den forurenede klode, endte med at få sendt
en flok elever fra Den lille Skole afsted mod Mars.
Som altid har eleverne selv medvirket til at skrive musicalen, som tog afsæt i et humanioraforløb om
science fiction genren, som overbygningen har arbejdet med i efteråret.
Det kom der en både medrivende, sammenhængende og morsom historie ud af.
Fortællingen, dialogen og skuespillernes fortolkninger af deres roller, vidnede om stor indsigt i aktuelle
storpolitiske forhold som fx de truende klimaforandringer samt viden om både politikernes personligheder
og om de alliancer de indgår i – krydret med diverse ”konspirationsteorier” hvor blandt andet både Trump,
Putin, Kim Jong Un, Lars Løkke og Inger Støjberg var involverede.

I år havde eleverne valgt at integrere ”stop motion” film i scenografien og blandt andet bruge loftet som
”lærred” for en astronaut i vægtløs tilstand svævende rundt i det ydre rum.
Og akkompagneret af elevbandets smukke og følsomme fortolkning af David Bowies ”Alive on Mars”, blev
det et af de helt særlige øjeblikke, som jeg kommer til at huske fra årets musical.
Endnu engang er jeg efterladt næsegrus af beundring for det mod og talent som både elever og lærere
udviser – og for det hårde arbejde som alle lægger i det. Det gør hvert år vores musicals til nogle ekstremt
flotte og meget seværdige produktioner – og i år var ingen undtagelse!
Og så gør det bestemt heller ikke noget, at vi har elever med klare holdninger til den verden de befolker –
det tyder godt for fremtiden.
Bygningerne
Om man også kan kalde vores bygninger ”ekstremt flotte og meget seværdige” vil jeg lade være op til den
enkeltes smag, men at de bliver slidt godt af de 230 elever og knap 30 voksne som dagligt bruger dem, er
der ingen tvivl om.
Vi renoverer og vedligeholder løbende bygningerne, så de fortsat kan være rare at være i.
De bedste perioder at gøre det på er i ferierne hvor eleverne ikke er her, og juleferien er ingen undtagelse.
Således får vi i løbet af de næste uger:
• Lavet de sidste reparationer og – forhåbentligt afsluttet - den reklamationssag vi har kørt igennem
2 år med det tagfirma, som har stået for det nye tag på Overbygningen. Tagfirmaet har lovet at alt
er færdigt inden jul.
• Installeret et nyt varmestyringssystem i Overbygningen samt udskiftet alle defekte følere på
radiatorerne. Færdigt inden jul.
• Renoveret elevtoiletterne i Grundskolehuset så de fremstår lækre og indbydende. Samtidig bliver
det nuværende personaletoilet til højre for hovedindgangen konverteret til elevtoilet. Færdigt
inden nytår.
• Skiftet linoleum på trapperne i Grundskolehuset samt i 4.kl og Computerrummet. Færdigt med de
nederste fag af trappen inden nytår (så Klubben kan bruge Multirummet i uge 1) og resten inden
d.8 januar hvor skolen starter igen.
Gladsaxe Kommunes (næst)klogeste 6.klasse
D.7 december deltog vi for første gang med vores 6.kl i konkurrencen ”Smart, Parat, Svar” på Gladsaxe
bibliotek. Der deltog 12 skoler i konkurrencen, og alle var inddelt i 3 puljer med 4 skoler i hver. Skolerne
dystede alle mod alle imod hinanden i puljerne og kun puljevinderene gik videre til finalen.
I år kom Atheneskolen, Grønnemose skole og Den lille Skole i finalen, hvor vores elever gjorde det virkelig
godt.
De fik en flot andenplads med hjem – kun slået marginalt på målstregen af Atheneskolen (som vist plejer at
vinde). Stort tillykke til 6.kl – I er for seje!
Det var ordene fra mig på en stille 21 december på skolen, hvor de eneste andre på matriklen er
håndværkerne. Nu er der kommet en lidt diset sol frem udenfor mit vindue i kontoret, så den vil jeg nyde
når jeg nu lægger hjemad imod Tisvilde og nogle julefridage med familien
.
Jeg håber, at I alle vil få en dejlig jul fyldt med gode oplevelser, sammen med mennesker I holder af at
være sammen med.
Jeg glæder mig til vi ses i 2018.
De bedste julehilsener
Simon

