
Julen og nytåret nærmer sig med 

hastige skridt, og det er blevet tid til 

at gøre status for 2019. Det har på 

mange måder været et travlt og be-

givenhedsrigt år på Nivå Skole, der 

har budt på nye kolleger, nye initia-

tiver, ny inspiration og tegn på, at vi 

som skole gør det godt. Her er et 

udpluk af de vigtigste:  

 

Velkommen til SFO'erne  

Den 1. januar fik vi på skolen med 

et hug 25 nye kolleger, da fritids-

hjemmene blev til SFO'er og dermed 

en tættere del af skolens daglige liv. 

Vi har brugt det forgangne år på at 

styrke samarbejdet mellem SFO og 

skole og på at sikre den fortsatte 

kvalitet i SFO'ernes pædagogiske 

tilbud. Vi er på skolen meget glade 

for det iderigdom og energi som 

SFO-personalet bringer med sig, og 

ser frem til et endnu tættere samar-

bejde fremover.   

 

Sensommerfestival 

I slutningen af september afviklede 

vi et nyt skolearrangement - Nivå 

Skoles sensommerfestival. Det blev 

set med vores øjne en stor succes! 

Forældre, elever og personale var 

alle med til at gøre det til en super 

hyggelig eftermiddag og aften - 

mange forældre og elever og kom-

mende forældre og borgere i Nivå 

bysamfund fandt vej til skolen for at 

se børnenes udstillinger, optræden 

fra scenen, spise noget mad og hyg-

ge sig mellem halmballerne i høst-

markedet. En del forældre meldte 

sig på banen og hjalp til i den prak-

tiske forberedelse, så stor tak til 

dem! Sensommerfestivalen er kom-

met for at blive og vi glæder os alle-

rede til næste år. 

 

Generationernes Hus 

Efteråret har i det hele taget været 

en travl tid for personalet på Nivå 

Skole. Som led i Nivå bylivsstrategi 

og projekt Generationernes Hus har 

skolens pædagogiske personale del-

taget i en proces under ledelse af 

de dygtige og engagerede konsu-

lenter fra "Autens", med fokus på 

udvikle visioner for fremtidens 

Nivå Skole, der bygger på fremti-

dens pædagogiske behov og nye 

måder at organisere undervisnin-

gen og det pædagogiske samar-

bejde på. Det har været spænden-

de og intensivt forløb, som har sat 

fokus på, hvordan vi over tid æn-

drer den måde vi driver skole på, 

for at imødekomme elevernes 

kompetencebehov og læringsmoti-

vation. Folkeskolen skal følge med 

tiden og derfor er Nivå Skoles for-

mål at gøre eleverne fagligt, per-

sonligt og socialt parate til et frem-

tidigt arbejdsmarked, der stiller 

krav til arbejdstagerens kreative 

kompetencer, kritiske sans, kom-

munikations kompetencer 

og  samarbejdsevner. Dette vil I 

som forældre og elever komme til 

at høre mere om senere. 

 

Forældrene overtager skolen 

Fredag den 22/11 afviklede sko-

lens personale en pædagogisk dag, 

hvor forældrene overtog skolen. 

Det var en stor glæde for os i sko-

lens ledelse at konstatere, at der 

var så mange forældre der bød sig 

til med forslag til spændende og 

underholdende arrangementer. 

Tilbagemeldingerne fra børnene 

har været overordentlig positive - 

de synes det har været sjovt med 

en anderledes skoledag, fyldt med 

anderledes og lærerige oplevelser. 

En stor tak skal lyde her fra til de 

forældre som stillede op, og håb 

om, at lige så mange forældre 

melder sig, når vi skulle få brug for 

det næste gang. En skole med ak-

tive og engagerede forældre har 

en kæmpe betydning for skolen 

daglige liv. 

 

Julebrev fra ledelsen 
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den rette opmærksomhed og 

respekt, hvilket eleverne på 

både syd og nord selvfølgelig 

gjorde.  

Til den sidste fællessamling i 

år hørte vi en julehistorie om 

at gøre andre glade. Derefter 

var der gode bud fra børnene 

på, hvordan man kan gøre 

andre glade.  

Nord har traditionen tro været 

i kirke, hvor julefreden fik lov 

at sænke sig, men vi sang 

skønne salmer og hørte de 

traditionelle julehistorier for-

talt på en ny måde.  

December på Nivå Skole har 

traditionen tro været varm og 

hyggelig. Vi har haft juleklip 

og pyntet flot op på gangene 

og i klasserne, haft nisseven-

ner og lavet juleopgaver.  

Vi har haft Lucia, som 4. klas-

serne stod for – en flot opvis-

ning. Det er smukt, når en 

elev begynder at synge helt 

stille, mens hendes klasse-

kammerater langsomt og med 

levende lys i hånden kommer 

ind i rummet og danner en 

ring omkring publikum. Luci-

atraditionen bliver kun en 

succes, hvis publikum viser 

På torsdag skal de yngste ele-

ver se 3. klassernes krybespil 

i kirken, hvilket vi alle ser 

frem til. 4. og 5. klasserne 

holder juleafslutning i klassen.  

9. klasserne er de eneste der 

har haft for travlt til alt dette, 

de har nemlig den sidste uge 

afholdt terminsprøver.  

DECEMBER PÅ NIVÅ SKOLE 

 

Nivå Skole igen på 1. pladsen!  

Den årlige obligatoriske trivselsmåling viser - 

igen i år - at vi på Nivå skole har elever der i 

høj grad trives. Vi er utrolig stolte af, at Nivå 

skole bredt set ligger over de kommunale re-

sultater på stort set samtlige områder, og at vi 

scorer bedst i hele kommunen. Det er en vigtig 

fortælling om Nivå Skole! Målingen viser bl.a. 

at eleverne på Nivå Skole generelt oplever at 

trives socialt og fagligt, at de oplever at gøre 

fremskridt i den faglige undervisning, at de har 

indflydelse på undervisningen, at de hører til 

på skolen, og at langt de fleste elever oplever 

at der er ro i undervisningen. Hvis du vil læse 

mere, så kig på vores nye aula hjemmeside 

under "Vores sko-

le"/"Trivselsmåling"/"Trivselsmåling 2018-

19" (https://nivaaskole.aula.dk/) 

 

Afgangsprøver, der går gennem taget!!!! 

Som ovenstående viser, er der meget i kan 

prale med på Nivå Skole! I år kan vi så også 

prale med, at afgangsprøve karaktererne fra 

sommerprøverne er nogle af de flotteste i 

mange år. Med et karaktergennemsnit på 8,2 

set på alle fag til afgangsprøverne og 8,0 i de 

bundne prøvefag, ligger vi godt over det kom-

munale gennemsnit og godt placeret i forhold 

til landsgennemsnittet.  

Nivå skole er skole for mange forskellige børn 

fra forskellige baggrunde, med forskellige mu-

ligheder og forudsætninger. Derfor er vi eks-

traordinært stolte over, at skolens evne til at 

løfte eleverne fagligt (den såkaldte undervis-

ningseffekt), ligger 0,5 karakterpoint over det 

forventede, hvilket ifølge CEPOS placerer os 

blandt de 108 bedste skoler i landet! Det er vi 

fantastisk stolte over, især over det faktum at 

vores resultater til afgangsprøven og vores 

placering er væsentlig højere end de øvrige 

folkeskoler og privatskoler i kommunen, på 

nær Endrupskolen i Fredensborg, som vi ligger 

på niveau med.  

 

Jeg håber at I som forældre vil være med til at 

udbrede og skabe de gode fortællinger om 

Nivå Skole. Vi har meget vi kan være stolte af 

- vi er en moderne folkeskole med dygtige an-

satte, gode faciliteter, høj trivsel og flotte re-

sultater. Det er da en fortælling, der er værd 

at udbrede! 

 

Nye kolleger 

I løbet af efteråret har vi fået nye kolleger, vi 

har sagt velkommen til Rikke Larsen 

(pædagog), Susanne Jensen (lærer) og pr. 1. 

januar byder vi vores nye administrative leder 

Kim Andersen velkommen på Nivå Skole.  

Desuden har vi fået Jesper Wiid Andersen i 

skolebestyrelsen, efter Per Koch er udtrådt.  

 

Vi ønsker alle  en dejlig jul og et godt nytår! 

Vi ses igen d. 2. januar 2020 kl. 8:00 :-) 

 

https://nivaaskole.aula.dk/

