
                                                                 
 

Nyhedsbrev nr. 3 - 22. november 2018 

Kære forældre 

Efteråret er kommet til det gamle hus i Holte, og vi rykker tættere sammen indendørs. 

Huset summer af god undervisning, og eleverne ser ud til at trives både som kost- og dagelever. Det er 

dejligt at være en del af en god atmosfære, hvor viljen er til at arbejde om de fælles mål, at levere en god 

undervisning og et godt kollegiemiljø! 

Generalforsamling 

Tak til de forældre, der deltog i skolens generalforsamling den 14/11. 

Vi havde et fint oplæg ved vores elev fra 10. klasse, Louise Wright Olsen, der fortalte om forestillingen på 

Edison om at være ordblind. Se mere om forestillingen herunder: 

http://www.contact.dk/forestilling/jeg-laeser-falsk-ordblind/ 

Vi tager alle ind og ser forestillingen den 6/12, hvilket vi ser frem til. 

Årets første temafest 

10. klasserne står for årets første temafest torsdag aften, hvor temaet er ”Sport”. Der er mange 

forberedelser i gang og eleverne glæder sig. 

Skolens fødselsdag 

Fredag den 23. november fejrer vi skolens 60 års fødselsdag. Der bliver fælles morgenmad i spisesalen med 

sang og fortælling om skolens historie. Senere vil der være en overraskelse for eleverne. (Se særskilt 

program for dagen på intranettet Viggo). 

Huskunstner 

Statens Kunstfond ønsker at fremme kunsten i Danmark bl.a. ved at tilgodese formidling af kunst over for 

børn og unge. Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst 

i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere 

inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond. 

Vi har været så heldige at få komponist Peter Helms til at være Huskunstner på skolen i december måned.  

Peter’s mål med huskunstnerforløbet er at inspirere og opmuntre vores elever til at kaste sig ud i kreative 

processer uden frygt. Ved afsøgning af simple rytmiske og musikalske virkemidler at give eleverne en 

succesoplevelse med at komponere en sang ud fra egen tekst og egne musikalske idéer. 

Administrationen 

Forretningsfører Birgitte Bomberg har været sygemeldt siden den 1/10, så vi har været udfordret mht. 

telefonhenvendelser, regnskab mv. Vi beklager, hvis nogen har haft svært ved at komme i kontakt med 

skolen. 

Birgitte fratræder sin stilling med udgangen af marts, så vi arbejder på at få hjælp ift. de administrative 

funktioner, indtil vi får ansat en ny forretningsfører. 

http://www.contact.dk/forestilling/jeg-laeser-falsk-ordblind/


                                                                 
 

 

Vi ønsker Birgitte held og lykke med at finde et nyt job, hvor de udadvendte opgaver fylder mere end 

jobbet som forretningsfører, og hvor vi ved, at Birgitte har sine gode kompetencer. Mange elever har været 

glade for at kigge ind til Birgitte, så det er vigtigt, at vi forklarer eleverne, at Birgitte skal videre i et andet 

job, som hun kan blive glad for. 

 

Venlig hilsen 

Helle Toftekær, forstander 

 

 

 

 


