Kære alle
I går overværede jeg årets Luciaoptog og julekoncert i indskolingen og opfyldt af glæde og med
”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”……. i ørerne må jeg konstatere, at juleglæden igen har overmandet mig.
Så selvom vejret er gråt og lunt for årstiden og de bløde dyner af hvid magi derfor ikke kommer til
at male baggrundstæppet for årets jul, er det ved at være jul igen – og bedømt på mine indtryk, er
glæden og forventningen helt i top hos alle på skolen, selvom sneen mangler…..
Egentlig ville jeg blot ønske jer alle en glædelig jul, men nu hvor jeg alligevel har taget proppen af
blækglasset, vil jeg benytte lejligheden til at skrive lidt mere:
Fernisering
Lørdag d.3 december holdt vi den traditionsrige fernisering på skolen. Dagen var kulminationen på
14 dages intenst, hårdt, sjovt og fordybende arbejde, hvor 0.kl-6.kl kastede sig ud i årets
billedtema.
I år var det fælles tema ”Street art”, og det er der kommet rigtig mange fantasifulde, skæve og
flotte værker ud af. Som noget nyt er elevernes værker ikke kun udstillet indenfor, men man kan
også være heldig at finde overraskende kreationer i skolens uderum. Træer, vindueskarme og
klatrestativer er omdannet til udstillingsvægge, og sammen med udstillingen på væggene inde i
grundskolehuset giver de skolen et nyt og sjovt udtryk, som vi kan glæde os over i hele det næste
år – eller så længe det holder, for udendørs kunst er trods alt lidt mere flygtigt og udsat for vejr og
vind end indendørs…..
Selve ferniseringen var igen en super god dag, hvor rigtig mange forældre, pårørende og tidligere
elever kom forbi og beundrede elevernes værker, fik en hyggelig snak over en kop kaffe og et par
lune æbleskiver - og nød da klubkoret optrådte. Tak til alle jer som deltog og forhåbentligt
hyggede sig lige så meget som jeg gjorde.
Musical
En stor del af traditionerne på ferniseringslørdagen er overbygningens musical.
Jeg har oplevet en hel del musicals på Den lille Skole, og derfor har jeg efterhånden vænnet mig til,
at have tårnhøje forventninger til den, for niveauet plejer at være pivgodt!
Normalt vil man i Københavnsområdet søge imod Østre Gasværk eller Det ny Teater for at få store
musicaloplevelser, men en gang om året, i forbindelse med vores ferniseringer, er landets
epicenter for musicals utvivlsomt rykket fra de store scener, til en lille gymnastiksal på en lilleskole
på Gammelmosevej…..
Afsættet for musicalen tog elever og lærere i årets første humanioraforløb lige efter
sommerferien, hvor hele overbygningen arbejdede med 80`erne. Hen over efteråret har elever og
lærere så skrevet på en musical hvor temaer som fx ”kold krig”, BZ`ere, Yuppier og Berlinmurens
fald var bundet smukt sammen af en rørende kærlighedshistorie.
Uanset mine høje forventninger lykkes det (selvfølgelig) for eleverne at indfri dem, og igen i år må
jeg knibe mig i armen i beundring over deres præstation og kreativitet.

Temaet var som sagt 80`erne og med troværdigt og indlevende skuespil, en god historie,
opfindsomme kulisser og kostumer - og ikke mindst superstærke sangpræstationer - befandt jeg
mig pludselig i en tidslomme hvor jeg igen var teenageren Simon (mærkelig oplevelse at se mig i
spejlet bagefter og konstatere, at teenager er jeg trods alt ikke….)
Det var virkelig flot venner!
Ekstraordinær generalforsamling
D.5 december blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling på skolen.
Formålet var, at få suppleret bestyrelsen op til fuld styrke, og efter en kort generalforsamling med
en rigtig god stemning lykkedes det til fulde. Engagementet og lysten til at tage en tørn i
bestyrelsen var stor blandt de fremmødte, og der endte faktisk med at være flere kandidater end
der var ledige pladser i bestyrelsen.
Efter afstemning blev Siv Schack Linnemann valgt ind som medlem af bestyrelsen imens Claus
Kjærulff-Jørgensen og Simon Tange Peylecke blev valgt som suppleanter.
Tak til alle som stillede op – det lover godt for fremtiden i bestyrelsen.
Brandøvelse
D.16 december holdt vi den årlige evakueringsøvelse på skolen.
Det gik rigtig godt, og på under 3 minutter var alle elever ude af bygningerne og samlet klassevis
på multibanen. Alt foregik i ro og orden, og der var oven i købet tid til at få sko og overtøj på (det
var trods alt kun en øvelse). Stor ros til jer alle!
Vi fik samtidig konstateret, at varslingssystemet fungerer helt perfekt på skolen – bortset fra et
enkelt sted, som vi nu får lavet.
Værdien ved de årlige evakueringsøvelser ligger netop i, at man ”øver” sig på – og taler om hvordan man skal reagere hvis uheldet er ude. Det er der kommet mange spørgsmål, og en del
gode snakke, ud af i mange klasser.
Nu har alle skolens børn og voksne danset om juletræet, og vi har råbt et rungende ”glædelig jul”
som kunne høre i hele kvarteret. Juleferien er startet for de fleste på Den lille Skole, så nu har jeg
bare tilbage, at ønske jer en rigtig glædelig jul alle sammen.
Jeg håber, at I vil få en dejlig en af slagsen fyldt med gode oplevelser, sammen med mennesker I
holder af at være sammen med.
Jeg glæder mig til vi ses i 2017.
De bedste julehilsener
Simon

