
     Johannesskolen oktober 2022       

Side 1 af 2 

FORÆLDREinfo
  

Kære forældre 

 
 

Forskellighed 
Hvis man ser godt efter, kan man se, at nogle af 

træerne har hele grene, der er blevet efterårsfar-

vede, mens resten af træet stadig står grønt. Det 

minder os om, at vi også som mennesker vok-

ser og udvikler os i forskelligt tempo. Vi ser det 

dagligt i arbejdet med børnene, hvor vi i en 

klasse kan have 22 børn og 2 teenagere den ene 

dag og 2 børn og 22 teenagere den næste. Det 

er med til at gøre hverdagen spændende! For-

skelligheden beriger os - tænk, hvis Gud havde 

skabt os ens! 

 

Kristendomskursus 
Vi møder nogle gange spørgsmål til, hvor me-

get kristendom og Gud fylder på skolen - for-

ståeligt nok. Og naturligvis fylder kristendom 

på en kristen skole. For de af jer, der gerne vil 

vide mere om, hvordan vi ser verden og menne-

sket i forhold til Gud, er der mulighed for at 

deltage i et kristendomskursus til foråret. Det 

kommer til at foregå på skolen 6 torsdage i før-

ste kvartal af 2023, og alle gange er det om af-

tenen fra kl. 19-21. Der kommer et program ud 

på Intra inden for den næste måned, så hold øje 

med opslagstavlen - og meld jer til inden nytår. 

Vi har tidligere fået gode tilbagemeldinger på 

kurset, og er glade for at det bliver udbudt igen 

efter en pause de sidste par år. 

 

 

19 grader… 
I lighed med andre skoler landet over, sænker 

vi temperaturen indendørs. Derfor vil vi opfor-

dre til, at I tænker over godt varmt tøj, evt. sok-

ker, så eleverne kan holde varmen i klassevæ-

relserne. Der er heldigvis god tradition for be-

vægelse i undervisningen, så vi får indre varme 

derfra, men vi har også længerevarende stille-

siddende aktiviteter.  

De stigende energipriser bliver en udfordring, 

men bestyrelsen har været forudseende på flere 

væsentlige punkter: 

1) Solcelleanlægget producerer en del strøm 

mens vi bruger den. 

2) Ventilationsanlæggene gør, at vi ikke behø-

ver at lukke varm luft direkte ud ad vinduerne. 

3) Vi er i øjeblikket ved at få efterisoleret alle 

loftsrum med 150 mm isoleringsgranulat.           

Samtidig prøver vi at lære eleverne at slukke 

lyset efter sig på toiletterne og i klasseværel-

serne. Der er sensorer i klasseværelserne, men 

det er en god vane at tillære sig alligevel. 

I har sikkert allerede taget forholdsregler 

hjemme, men I må gerne tale med jeres børn 

om, at de også skal huske at slukke lyset efter 

sig på skolen. 
 

Personalia 

Med udgangen af oktober 

måned går Ulla Schneider 

på pension. Ulla har været 

ansat på skolen i mere end 

28 år, så det er på flere må-

der en kapacitet, der nu tak-

ker af. Ullas sidste arbejds-

dag er mandag den 31. ok-

tober, hvor hun vil være i 

SFO indtil kl. 14. Husk det, hvis I gerne vil 

forbi og sige farvel til hende. 

Som afløsning for hende, 

har vi ansat Monica Fre-

densborg. Monica har ar-

bejdet som diætist i flere 

forskellige børnehaver, og 

vi glæder os til samarbej-

det med hende i vores 

SFO. Monica begynder 

tirsdag den 1. november. 
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Hjemmeside 

 
Vi har fået ny hjemmeside, så velkommen til at 

kigge lidt rundt på den! Vi syntes (og hørte 

også fra nogle af jer) at den gamle side var lidt 

småkedelig at se på. Resultatet er blevet et 

mere moderne udtryk, der også gør sig bedre i 

mobilvisning.  

 

Skolekultur 
I år arbejder vi med vo-

res skolekultur på for-

skellige måder. Katrine 

Houler har designet gra-

fikken over de tre ord, 

der bærer arbejdet: 

”Være, lære, bære”. 

Hvem er vi som menne-

sker, hvad skal vi lære, hvem kan vi bære. Her i 

oktober har vi særligt fokus på sprog, og det 

kan I understøtte hjemmefra ved f.eks.: 

• At tale om at ord både opbygger og 

nedbryder 

• At sproget er pænest uden bandeord 

• At minde om at sige godmorgen og hej 

• At tale om betydningen af ord som 

”tak” og ”undskyld” 

På skolen vil eleverne møde små opslag for-

skellige steder, der minder dem om, hvad ord 

kan gøre - både af positive og negative ting. 

Rundt i klasserne vil der også blive snakket om 

klassens sprog, så det er en samlet skoleindsats. 

 

Glemmetøj 

 

I forbindelse med renovering af Østgangen med 

nye gangmøbler m.m., har glemmetøjet fået en 

ny placering. De skabe, der er lige over radiato-

ren ind mod fransklokalet, er mærket op med 

små dymomærkater, og her vil vi lægge glemt 

tøj fra den store bygning og hallen. I forbin-

delse med efterårs-, jule-, påske-  

og sommerferien samles tøjet sammen.  

Herefter gemmes det et par uger inden  

det gives til genbrug - så kig gerne her, inden I 

opgiver at finde glemte ting. Glemte ting fra 

indskolingen findes i kurvene under bænken 

foran SFO. 

 

 

Thomas K. Pedersen  

Skoleleder 
 
 
 

Kalenderen: 

Uge 41: Praktik for 9. klasse, emneuge 

14. okt: Motionsdag 

Uge 42: Efterårsferie 

3. nov: Åben skole. Reklamer gerne for det! 

(Der kommer annonce i HillerødPosten). Åben 

skole er et landsdækkende arrangement, hvor 

mange skoler fortæller om, hvad der er særligt 

for dem. Det ligger altid første torsdag i no-

vember måned. Hos os er det fra kl. 17 og hen-

vender sig primært til nye forældre. 


