Nyhedsbrev marts 2018
Kære forældre!

Børn mangler robusthed og retning!

50 elevrådsrepræsentanter fra 3. – 8. årgang

Vedholdenhed, selvstændighed, den indre
målstok og selvkontrol er nogle af de

deltog i den årlige Børne Unge-høring i

egenskaber moderne børn har brug for at

Gribskov Kultursal d. 20. marts. Vi

udvikle ifølge professor i socialpsykologi og

prioriterer, at eleverne deltager i denne dag,

tidligere formand for Børnerådet Per Schultz

da vi gerne som skole vil støtte op om vores

Jørgensen. Spørgsmålet er, hvordan vi som

fælles kommune og give eleverne indblik i

hjem og skole hjælper børnene med at få den

nærdemokratiet. Dagens program bestod af

nødvendige ballast til livet. Professoren har

forskellige oplæg, der alle havde relevans for

nogle gode bud på, hvad vi konkret kan gøre

eleverne. Freja og Isabella fra 7.2 fremhæver

for at styrke børnenes karakter og robusthed.

begge oplægget om ”Headspace”, et
rådgivningstilbud, hvor børn i alderen 12-25
år anonymt kan henvende sig med alle slags
problemer, og et oplæg om deling af billeder
og film på internettet. Derudover fik de
inspiration til elevrådsarbejdet på skolen:
”Det gør en forskel at have et elevråd – og vi
vil tage det mere seriøst. Få ordentlige emner
på banen og hjælpe klassen, så vi ikke kun
taler om toiletter. Elevrådsarbejde skal ikke
bare handle om at slippe for en time”.

Kom og hør Per Schultz Jørgensen d. 10. april

Tirsdag d. 10. april kl. 18.00 – 20.30 indbyder
skolens bestyrelse alle forældre til en
spændende aften med kort generalforsamling
og efterfølgende foredrag. Vi glæder os til at
se rigtigt mange af jer til en anderledes
”Kahoot” til årets Børne Unge-høring i Kultursalen

generalforsamlingsaften.
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Forår = teater og skolefester

Rynkebyløbet – traditionen tro!

Efter påskeferien er hallen optaget af teater og

En af skolens nyere traditioner er, at alle

skolefester i flere uger frem af eleverne fra 2.

elever på mellemtrinnet (3. – 6. årgang) løber

og 6. årgang, der skal øve teaterstykker, som

”Rynkebyløbet” fredag før påskeferien. Løbet

skal opføres til skolefesterne for jer. De

er et sponsorløb, hvor alle de indløbne penge

glæder sig – og de er så småt gået i gang med

går til Børnelungefonden. Vi synes, der er en

at øve. Det plejer at være nogle rigtigt gode

god læring for eleverne i at få en oplevelse

anderledes skoleuger, hvor eleverne får lov at

med at investere tid og energi i at gøre noget

vise og arbejde med evner og talenter, som

for jævnaldrende, der kæmper med sygdom.

måske ikke fylder så meget til daglig. Vel
mødt til skolefesterne! En vigtig tradition og
referenceramme for vores fælles skole.

Ikke streje og lockout her
Helsinge Realskole er ikke udtaget til strejke.
Vi er også blevet friholdt fra lockout, da vi
som skole har en specialundervisningsprofil.
At have en sådan profil betyder, at vi tager et
socialt ansvar ved at inkludere pt. 30 elever
med behov for bistand af specialpædagogisk

400 børn fra 3. – 6. årgang løber for Børnelungefonden

karakter i læringsmiljøet.
I år vil borgmester Anders Gerner Frost åbne
løbet kl. 10. Det giver en festlig start. Tak til
jer forældre for opbakning og hjælp med at få
udfyldt sponsorsedlen – og efterfølgende
indsamle pengene.
Jeg vil ønske alle hjem en god påskeferie. Vi
kan jo håbe på, at foråret bryder igennem!
Venlig hilsen Jeppe Møller Tobberup

Undervisningen på skolen fortsætter som normalt
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