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Generalforsamling og forældrevalg til bestyrelsen

Fra fortræning til DM i roning😉

Konstituering af ny
bestyrelse
Efter skolens generalforsamling
blev der afholdt bestyrelsesmøde
i den nye bestyrelse.
Nicki Lund Kristensen genvalgtes
som formand, Bo Ascanius
genvalgtes som næstformand.
Forældrerådets fond
Fonden kan give tilskud til
forskellige elevaktiviteter på
skolen, typisk aktiviteter flere
klasser ad gangen får gavn af. Du
kan indbetale 100 kr., eller hvad
du kan afse til forældrerådets
konto:
7701 0002559829
På forhånd tak;-)

Orientering fra bestyrelsen og skolelederen
Bestyrelsesformand Nicki Lund Kristensen og skoleleder Jørgen Stefan Jensen
orienterede om regnskabet 2017, der nu er afsluttet, resultatet blev et
tilfredsstillende overskud. Staten har ændret statstilskuddet i positiv retning,
hvilket har rettet op på den negative spiral, man tidligere havde igangsat.
Budgettet for 2018 er lagt på baggrund af et elevtal på 253 elever, hvilket
også resulterer i et budgetmæssigt pænt overskud.
På baggrund af den gode søgning til skolen og en økonomisk stabil situation,
er det besluttet at holde skolepengene i ro det kommende skoleår, altså
ingen stigninger på den front;-)
Valgt forældrerepræsentant til bestyrelsen blev Christian Eliasen og fra
menigheden er Thong Nguyen udpeget for en ny toårig periode, som 1.
suppleant valgtes Pia Puggaard Brandt.
Helle Egholm Thiesen valgtes som certificeret tilsynsførende for de
kommende to skoleår.
Skoleleder Jørgen S. Jensen orienterede om elevsituationen på skolen. Der er
meget tilfredsstillende søgning til skolen, der er venteliste på flere klassetrin
og pladserne i førskoleklasserne er flere år frem i tiden meget efterspurgte.
På det bygningsmæssige område har skolen igangsat et nyt skolebyggri,
nærmere bestemt en tilbygning, således at en række lokaler bliver større og
andre undervisningslokaler er helt nye for eleverne efter sommerferien.
Der skal ikke herske tvivl om, at det for Sankt Nikolaj Skole er ”en stor sag”,
som vi slet ikke kan vente på at præsentere for elever og forældre på vores
skole. Lige nu føler vi næsten ikke, at vi ”kan leve uden” den nye tilbygning,
hvilket jo blot er et udtryk for, at vi tydeligt kan se de store forbedringer, vi vil
komme til at opleve.
Vi beder blot om, at I vil være tålmodige og vise overbærenhed overfor de
gener, der helt sikkert vil komme i perioder.
Venlig hilsen
Jørgen S. Jensen

Følg mig til side
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Sankt Nikolaj Skole
Fra marts måneds
aktiviteter

Udpluk fra tilsynsførende, Linda Jensens tilsynsrapport.
Hele erklæringen til forældrekredsen ved skolens tilsynsførende, kan
ses på skolens hjemmeside, Linda Jensen skriver bl.a.:
I alle klasser, som jeg har besøgt, har der været en tydelig
undervisningsplan, der ofte fra starten af lektionen er noteret på tavlen.
Typisk er undervisningen bygget op med en form for introduktion (lærer,
video, pc eller noget helt andet), derefter en bunden opgave og til sidst
en fri opgave, hvor eleverne skal demonstrere deres forståelse af emnet.
I løbet af dette skoleår har jeg bl.a. set flg. pædagogiske
undervisningseksempler: Oplæsning af tekst med fokus på prædefinerede
ord, udarbejdelse af personkarakteristik, fotografering af forskellige
vinkler, som eleverne skulle agere med kroppen. Jeg har set introduktion
til begrundelser for karakter, som de får til sluteksamen, fysisk
pyramidebygning, fangeleg kombineret med orddannelse, tegning af en
hemmelig ting, oplæg om realityshows osv. Desuden har jeg også set
klassisk undervisning med læsning, kontrolspørgsmål, lektiegennemgang.
Jeg har også set eksempler på undervisningsdifferentiering i form af
ekstra støtte, hvor det var nødvendigt eller sværere opgaver (f.eks. kunne
pyramidens størrelse være givet i stedet for valgfrit).
I sprogklasserne er det tydeligt, at eleverne ikke er bange for at tale på et
fremmedsprog. Til gengæld kan det knibe med at interessere sig nok for
grammatikken, selvom lærerne gør alt, hvad de kan.
Jeg kan på baggrund af mine besøg udtrykke tillid til elevernes generelle
standpunkter og tillid til, at skolens samlede undervisning står mål med
det, der almindeligvis kræves i folkeskolen. En stigende elevsøgning er vel
et godt billede på, at skolen gør det godt. Endelig kan man sammenligne
afgangskaraktererne med landsgennemsnittet, hvor skolen klarer sig
godt.
Afsluttende erklæring:
Det skal afslutningsvis stå helt klart, at Skt. Nikolaj Skole er en
velfungerende skole, og at skolens samlede undervisning ”står mål med,
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”.
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0. klasse besøger Vor Frelsers Kirke 😉

FORÅRSFEST
FORÅRSKONCERTEN
Den 22. marts inviterede skolen til årets forårskoncert, hvor skolens
elever fra 1. – til 4. klasse og valghold viste deres begejstring for
sang og musik.
Sara havde sammen med eleverne sat et varieret og spændende
program sammen, og alle vi voksne, der var til stede, nød at se og
høre deres optræden, glæde, musik og entusiasme.
Tak for jeres fremmøde og tak til alle elever og Sara, Stine og AnneSofie for en underholdende og hyggelig aften på Esbjerg
Musikkonservatorium.

Torsdag den 24. maj fra
16.30 – 20.00.

Forårsfesten organiseres i år
anderledes end sædvanligt pga.
det store byggeri, skolen har sat i
gang.
Mere om dette fra udvalget senere.
På gensyn
8. klasse

Påskegudstjenesten i Vor
Frelsers Kirke.
Fredag den 23. marts holdt vi
påskegudstjenesten i Vor Frelsers
Kirke. Femte klasse havde i en periode
op til påske øvet flittigt på årets
påskespil, og fredagens spil i kirken
blev en rigtig fin oplevelse for os alle.
Stor tak til femte klasse og til Nynne,
som selv havde forfattet spillet.
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Fra døren ind til 2. klasse – trivselsarbejde😉

Sidste skoledag for afgangsklasserne.
Ondag den 30. maj er sidste skoledag for eleverne i 9. – og 10. klasse.
Skolen inviterer eleverne til morgenkaffe i skolens gymnastiksal.
De mundtlige prøver, FP9 og FP10 starter fredag den 1. juni.
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