Så blev det sommer!
Kære forældre på Nivå Skole,
Sommerferien er på vej, og jeg tror jeg
kan sige, at alle på Nivå skole - børn og
ansatte - ser frem til at holde en velfortjent ferie.
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N I VÅ S K O L E

Det har i sandhed været et anderledes
skoleår i år! Covid-19 kom som en tyv i
natten og forandrede vores liv, stjal
vores trygge, forudsigelige hverdag,
den daglige rutine og berøvede os samværet med kolleger, venner og familiemedlemmer.
Der er ikke tvivl om, at det har været
særligt hårdt for vores elever. Fra den
ene dag til den anden blev de isoleret
derhjemme og dermed afholdt fra fællesskabet med klassekammeraterne og
lærerne. Den trygge skoledag blev afløst af frygt for den ukendte virus, som
ingen kunne se enden på. Da eleverne
endelig fik lov til at komme tilbage, så
var det til en helt ny og ukendt hverdag, med skrappe regler for håndhygiejne, afstand til hinanden og isolation i
små grupper. Gudskelov forventer vi at
kunne starte skoleåret op helt som vi
plejer efter sommerferien.
En stor tak skal lyde til alle forældre og
elever for jeres store støtte og opbakning omkring afviklingen af en helt anderledes skoledag. Vi ved, at I også har
været presset derhjemme omkring
pasning, hjemmearbejdspladser og for
nogles vedkommende, begge dele samtidig.
Og så skal der lyde en stor tak til alle
lærere, pædagoger og administrative
medarbejdere på skolen/SFO’en for deres store engagement, deres enorme
omstillingsparathed og for altid at være
der for børnene.
Farvel og goddag til kolleger
Ved udgangen af dette skoleår siger vi
farvel til lærerne Kirsten Steen, Anette
Laustsen og Claus Forkert. Alle tre går
på pension efter 40 år som lærere i
kommunen. Hvilken præstation!
Vores kære børnehaveklasseleder, Jytte Bundgaard går på efterløn, og vil
fremover blive erstattet af Helle Kastor
Hoffmann, som kommer fra SFOSmilehullet.

Og så har lærerne Rikke Poulsen og Mette
Ammitzbøl valgt at forlade os ti fordel for
ansættelser på andre skoler, tættere på
København.
Til gengæld siger vi goddag til en del nye
ansigter. Claus Munkbøl og Anne Mette
Maimann Al-Ouf (naturfagslærere på
Nord) og Linn Charlotte Jensen (dansk/
engelsk på Nord) begynder efter sommerferien.
Marie Kopp og Neel Leonhardt fortsætter
på skolen næste skoleår. De vil være tilknyttet henholdsvis 6. og 7. årgang, og
vil dermed være sammen med de børn
som de kender så godt.
På Syd har vi ansat Nicolai Krogh Madsen
(dansklærer) og Andreas Kok (matematik
og musik), som ligeledes begynder pr.
1/8.
Desuden har vi ansat Anja Jensen, Mads
Rahbæk, Rune Thøgersen, Egbinola Oladeje som nye skolepædagoger. Skolepædagogernes arbejdstid kommer til at ligge
både på skolen og i SFO’en.
På ledelsesgangen er der sket en del ændringer i løbet af året. Lars Rasmussen og
Birgitte Slente Türck tog springet og blev
skoleledere. Kim Andersen startede som
administrativ leder 1. januar og Lola Nielsen har siden 1/11 fungeret som pædagogisk leder for Syd-matriklen. Senest
har vi ansat Jamie Stevenson som pædagogisk leder på Nord. Han starter 1/8 og
det glæder vi os til.
Skolebestyrelsen
Det sidste år i skolebestyrelsen har vi
desværre sagt farvel til 2 forældrerepræsentanter. Desværre var der kun 1 forældre tilbage som suppleant. Derfor skal vi
gennemføre et valg til skolebestyrelsen
da vi mangler et ordinært medlem og meget gerne 2 til 3 suppleanter.
Selve valget bliver afholdt efter sommerferien – men allerede nu vil bestyrelsen
opfordre Jer alle til, at tænke over om
ikke I kunne have lyst til, at blive en del
af den gode skolebestyrelse vi har på
Nivå skole.
Kære forældre og elever, I ønskes alle en rigtig dejlig sommer!
Vi ses igen mandag d. 10/8 kl. 8.00.

