Emneuge - og smukt forårsvejr.

Årets afgangsprøver for 9. klasse
I sidste uge fik vores 9. klasser besked om, hvilke lodtrukne fag, de skal op i til afgangsprøverne. For
9.A’s vedkommende står den på skriftlig biologi og mundtlig historie. 9.B skal op i skriftlig engelsk og
idræt.
Ud over de udtrukne prøver skal alle vores afgangselever til mundtlig prøve i dansk, naturfag og
engelsk, mens de skriftlige prøver udgøres af dansk retskrivning, dansk læsning, skriftlig fremstilling i
dansk, matematik uden hjælpemidler og matematik med hjælpemidler.
Årsprøver for 8. klasse
Som om det ikke var nok i sig selv, har vi på skolen valgt, at 8. klasse skal aflægge årsprøver i form af
en række skriftlige og mundtlige prøver. Vi har gjort det i mange år og haft virkelig gode erfaringer
med det; for det gør eleverne fortrolige med forarbejdet til prøven samt med, hvordan selve prøven
foregår. Samtidig er det godt at få de mange forskellige prøveformer og arbejdet med synopser ”op

under neglene”. Mange elever er skrækkeligt nervøse før en eksamen, og vi oplever hvert år, at det
faktisk beroliger eleverne ganske meget, at de har prøvet det før. Vi vil gerne have, at eleverne fra 8.
klasse prøver at gå til eksamen i alle de fag, de kan ”risikere” at skulle op i på 9. klassetrin. Derfor er
8. klasserne så heldige, at de endda får lov til at gå til flere prøver end 9. klasserne 
Censur
Ud over vores egne afgangsprøver og prøver for 8. klasserne skal vi også sørge for, at vores lærere
kommer ud som censor på andre skoler. Vi har en række netværksskoler, som vi udveksler censorer
med, fordi mundtlig eksamen på 9. klassetrin skal bedømmes af både klassens egne faglærer og af en
ekstern censor. I 8. klasse er det typisk parallelklassens lærer, som er censor.
Logistikken
Alt det betyder, at dels første uge af maj, men især hele juni måned er en større kabale, som skal gå
op. Hvis en klasse har lærere, som underviser i 8. eller 9. klasse, vil der formentlig være vikarer en del
af tiden. Det kan også være, at musikundervisningen må henlægges til klasselokalet, hvis der er prøve i
Riddersalen. Hvis der er planlagt fravær, laver vores lærere altid en vikarplan, så undervisningen kan
fortsætte så regelmæssigt som overhovedet muligt.
Karameldag
Heldigvis ”kompenseres” de yngre klasser af afgangseleverne, som møder op på skolen i fuldt ornat og
med kilovis af karameller på deres sidste skoledag. I år har vi karameldag onsdag d. 24. maj. Eleverne
har almindeligt skema indtil klokken 10:30, hvorefter festlighederne med blandt andet
karamelkastning går i gang og varer, helt til 9. klasserne er færdige med at ydmyge lærerne i
høvdingbold. Klokken cirka 12 har alle elever fri. Til deres egen tilbagevendende fortrydelse får
afgangseleverne ikke lov til at kaste med hverken vand eller barberskum (det er en lang dag for et
SFO-barn, hvis man bliver våd eller plastret til med et godt lag Old Spice-barberskum allerede om
formiddagen). Efter klokken 12 tager mange af eleverne fra udskolingen i Søndermarken og fejrer
sidste skoledag med elever fra andre skoler på Frederiksberg. Om aftenen plejer 9. klasserne at have
middag med lærerne og en fest for sig selv derefter.
På personalesiden
Fertiliteten er tilsyneladende høj på vores skole;
Jimmy Adetunji, som er vores AKT-lærer og som underviser en del klasser i idræt og engelsk, er
blevet far igen. Lige nu er han på barselsorlov (men passer stadig projektet ”Coding Pirates”).
Troels Bach, som blandt meget andet er dansklærer i 6. og 7. klasse, er blevet far til en dejlig dreng
for nogle måneder siden. Sådan en glæde skal selvfølgelig nydes, og derfor er Troels på barselsorlov
resten af dette skoleår. Hans timer bliver læst af vores faste vikar, Frederikke Aaes.
Malene Søndergaard, som er klasselærer i 0.A, er gravid og går på barsel 24. maj, som barselsvikar
har vi ansat Ann Wienecke. Vi glæder os til samarbejdet.
Stort tillykke til alle tre… eller fire, når vi tæller Line med. Hun er lige nu på barsel, men vender
heldigvis tilbage til os efter sommerferien.

Emneugen
Vi har haft en rigtig hyggelig emneuge med spændende værksteder og højt humør blandt både børn
og voksne. Der har været mange gode ideer i spil til, hvordan vi kan være en smule mere
miljøbevidste, og dem arbejder vi videre med på skolen. Tak til alle for endnu en dejlig oplevelse.
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