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INDHOLD 
Linds leder 
Af Torben Lind 

Skoleåret består af peroder med forskellige opgaver, 
der knytter an til disse. Nogle går selvfølgelig igen året 
igennem, mens andre hører til den enkelte periode. 
Foråret handler især om økonomi, normering og plan-
lægning af det nye skoleår. Som skole er det ikke bare 
øvelser på et papir, men noget der hver gang handler 
om mennesker og deres lykkefølelse, hvilket gør perio-
den til den vanskeligste på hele året. I samme periode 
har vi også sidste skoledag for 9. klasserne og deres 
afgangsprøver. 

I år deltog jeg i afdeling Rollos sidste skoledag. Det var 
en meget god oplevelse. Hvis 9. klassernes adfærd den sidste skoledag er et mål 
for, hvordan vi har løst opgaven, må vi være lykkedes godt. 9. klasserne var søde og 
hensynsfulde, glade og sjove at være sammen med. Så bliver man lidt glad og tæn-
ker på, at de mange kræfter der er lagt i deres opdragelse alligevel har nyttet. Man 
hører tit om skoler, hvor noget er gået galt, elever er blevet nomineret til nedvær-
digende titler og mindre elever frygter for at komme i skole. Sådan var det ikke på 
Rollo. Det var en dejlig dag. Munter, men også lidt vedmodig. Det sidste især set da 
vi i fællesrummet blev præsenteret for nogle glade tumlebilleder af 9. klasse igen-
nem tiden. Da blev man pludselig klar over, at tiden var gået og 9. klasse står ved 
mållinjen til noget nyt. Tak til 9. klasserne og deres lærere for en dejlig dag.  

Som ledelse har vi i det sidste år især arbejdet med økonomi, drift, fravær, samar-
bejde, kommunikation, trivsel, rammesætning og kultur. Vi er langt fra at være i 
mål, men det er tydeligt, at vi har flyttet os. Vi arbejder på, at alle løfter på samme 
tid. Vi kalder det ”6 mand & 1 gummibåd”. Østskolen har brug for, at alle gode 
kræfter løfter på samme tid og er enige om at gå i samme retning.  

Ingen bryder sig om at tabe. Alle vil gerne være på vinderholdet. Det kræver hårdt 
arbejde og en sikker tro på, at man kan lykkes. Og det kan vi. Det er ikke en let op-
gave. Vi er afhængige af, at alle både vil, kan og gør det. Lige nu er vi i den del af 
processen, hvor vi bare må bide tænderne sammen og gøre det nødvendige. Når vi 
overhovedet kan, skyldes det, at så mange byder sig til. Hvilket bringer os tilbage til 
billedet: 6 mand & 1 gummibåd.  
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EFFEKTIVITET 
Vi lever i en tid, som kalder på effektivitet. I mange år har mantraet været ”work smarter, not harder”. Men efter 10 
år er det svært at blive ved med at være smartere. De lavthængende frugter er plukket. På Østskolen har kravet om 
at løbe penge ind for længst passeret ”smarter” og vi er i gang med ”harder”. Det kan give anledning til frustration, 
hvis der er en ubalance mellem den tid, der sat af og mængden af opgaver. Hvis man som medarbejder konstant er 
bagud, og aldring når sine opgaver, bliver man som leder nødt til at reagere. Og da vi allerede har fundet de lette og 
de smarte løsninger, må andet bringes i spil. Det kunne fx være, at vi skulle blive bedre til at prioritere vores opga-
ver og blive tydeligere på, hvilke mål vi forfølger. For at det skal kunne lade sig gøre, må vi have en fælles forståelse 
af, hvad der er vigtigt og især, hvad der er vores eksistensberettigelse. Alle virksomheder har hver sin eksistensbe-
rettigelse. Det siger sig selv, at der må være forskel på en skoles eksistensberettigelse og fx et kloakfirmas eksistens-
berettigelse. 

Østskolen er i fuld gang med denne proces og har i år fået spidset rammesætningen til. Vi har fx fået samlet os om 
tre bærende værdier: Faglighed, fællesskab og ordentlighed. De kan fx bruges ifm. de fleste handlinger, ved at man 
kan spørge sig selv, om handlingen lever op til vores ønske og faglighed, fællesskab og ordentlighed. Altså en guide-
line for beslutningen.  

BEDST BRUGT TID 
Bruger vi tiden på det rigtige? Når resursen bliver knap, bliver det afgørende vigtigt, at vi bruger tiden på det rigti-
ge. Det kræver, at vi ved, hvad det rigtige er, at vi evner at prioritere, og at vi har modet til at vælge. Livet er for 
kort til dårlige møder, meningsløse arrangementer og tomme handlinger. Det siger sig selv, at man gør sig selv 
sårbar, når man melder dette ud. Er vores egne møder, arrangementer osv. bedst brugt tid?! Ikke hver gang. Men 
så må vi øve os på at gøre det bedre næste gang.  
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Kenneth Hansen, afdelingsleder for Karise holder foredrag om rammesætning. 

RAMMESÆTNING 
Østskolen har i en længere periode arbejdet med sin rammesætning. Tidligere bestod vores værdigrundlag af 10-
15 værdier, hvilket er for mange at holde styr på. Vi har derfor reduceret antallet til 3 grundlæggende værdier og 
samtidig arbejdet med vores menneskesyn, vision osv. Det er der kommet nedenstående ud af: 
 
BESKRIVELSE AF ØSTSKOLEN 
Østskolen er et aktivt læringsfællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer 
og relationer i spil. Alle understøtter hinanden i at udfolde sig, øve sig og udvikle sig i et innovativt læringsrum. Vi 
lægger vægt på faglighed, fællesskab og ordentlighed. Vi tager det med os, der virker, men vi er ikke bange for at 
prøve nyt. Vi kalder det Modern Classic. 

Vi arbejder i en skolestruktur med teamdannelser herunder klasseteams, årgangsteams og afdelingsteams, hvor 
klasserne og klasselærerne er de centrale omdrejningspunkter.  

Her er ca. 950 elever fra 0.-9.kl., 145 kompetente og engagerede medarbejdere og en interesseret og engageret 
forældrekreds.  

Skolens tre afdelinger ligger tæt ved marker, 
skov og strand. 

 

MENNESKESYN 

Vi har tillid til, at mennesker kan og vil bidra-
ge positivt. 

 
LEDELSESSYN 
Ledelse handler om at få andre til at gøre det 
rigtige af sig selv. 

Ledelsesfilosofien er, at den enkelte medar-
bejder kan og vil gøre det rigtige af sig selv. 
Dermed udøves ledelse på alle niveauer. Di-
rekte og indirekte. 
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LEDELSESPARADIGMET: ”FRIHEDSLIGNINGEN” 
Frihed afhænger af resultater og befordres af 
engagement, dygtighed, vilje, attitude, samar-
bejde, samtale, lytning, tillid, gensidig respekt, 
initiativ samt rammesætning. 
 
ØSTSKOLENS MISSION 
Østskolen forbereder vores børn og unge til 
livet som livsduelige medborgere i en forander-
lig globaliseret verden. 

 
ØSTSKOLENS OVERORDNEDE VISION 
Østskolen er et godt sted at være og et godt 
sted at lære. 

 
 

ØSTSKOLENS VISION 
Østskolen ønsker at udnytte og udvikle elevernes ressourcer og potentialer maksimalt og at indrette strukturer, orga-
nisation og læringsmiljøer, så de til enhver tid fremmer elevernes læring og trivsel. Det vil vi gøre ved at være et læ-
ringslaboratorium, hvor viden og erfaringer bringes i spil, så vores børn rustes fagligt, socialt og personligt og udfor-
dres gennem refleksioner, afprøvning og evaluering. 

 
ØSTSKOLENS MÅL 
Vi har fokus på kerneopgaven: Læring, trivsel og dannelse, og vi prioriterer vores ressourcer, så kerneopgaven er pej-
lemærket for alle vores valg og handlinger. 
 
 95 % af en ungdomsårgang fortsætter i en ungdomsuddannelse 
 Læringseffekten er positiv og 0,2 i 2022 
 Tilfredsheden er stigende 
 Privatskolefrekvensen er faldende 
 

VÆRDIER 

Vi har kogt på vores værdier. Der var ingen, der kunne huske vores 10-15 værdier. Det er blevet til tre centrale og bæ-
rende værdier, som vores indsatser skal måles i forhold til.  

 

 FAGLIGHED 
 FÆLLESSKAB 
 ORDENTLIGHED 

 

Faglighed, fordi vi er en skole, der danner og uddanner. 

Fællesskab, fordi vi gør det sammen og lærer af og blandt hinanden. 

Ordentlighed, fordi der naturligvis er ”regler” for fællesskabet. 
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Afd. Hylleholt, Faxe Ladeplads 
Af Linda Tadsen. 

NATURFAGSLÆRERNE PÅ HYLLEHOLT HAR NU "KØREKORT" OG KODER TIL AT 
KUNNE ANVENDE ALT GREJ OG UDSTYR VED STRANDPARKEN OG FISKEHUSET PÅ 
FEDDET. 

Naturfagslærerne har i løbet af skoleåret 18/19, samarbejdet med Faxe kommunes 
naturfagsvejleder og er klar til at tage naturfaget med ud i Faxe Ladeplads skønne naturområder.   

I forbindelse med afkortning af skoledagen og 2 lærertimer åbnes for en mere fleksibel skoledag, med fælles klas-
selærertid på flere klassetrin og dermed også større mulighed for at tage ud af huset. 

Jeppe Raahauge Larsen, naturfagskoordinator på Afd. Hylleholt fortæller. “Vi (naturfagslærerne) har fået en prak-
tisk gennemgang af grej og muligheder, ved Fiskehuset på Feddet. Vi har været ude og stryge/fange smådyr i fjor-
den i vaders, med efterfølgende bestemmelse af arter vha. bestemmelsesdug. Lidt historisk gennemgang af Feddet 
og Fiskehusets historie. Efterfølgende fik vi en præsentation af Strandparken som rummer gode muligheder for leg, 
løb, bålhygge i skov og  mose. 

Den korte afstand til Strandparken, giver os mulighed for at få tid til databearbejdelse og fokus på faglighed. Med 
begge naturområder får elever mulighed for at få personlige næroplevelser/erfaringer med naturen i området. 

Naturfagslærerne har mange spændende ideer, til natur temaer i kommende skoleår og eleverne kan glæde sig til 
nye og spændende naturfagsoplevelser.” 

MELLEMTRIN 

LEKT. NR. STARTTID SLUTTID 

1 08:15 09:00 

2 09:00 09:45 

Pause 09:45 10:10 

3 10:10 10:55 

4 10:55 11:40 

Pause 11:40 12:20 

5 12:20 13:05 

6 13:05 13:50 

Pause 13:50 14:00 

7 14:00 14:38 

UDSKOLING 

LEKT. NR. STARTTID SLUTTID 

1 08:15 09:00 

2 09:00 09:45 

Pause 09:45 10:10 

3 10:10 10:55 

4 10:55 11:40 

Pause 11:40 12:20 

5 12:20 13:05 

6 13:05 13:50 

Pause 13:50 14:00 

7 14:00 14:45 

8 14:45 15:12 

INDSKOLING 

LEKT. NR. STARTTID SLUTTID 

1 08:15 09:00 

2 09:00 09:45 

Pause 09:45 10:10 

3 10:10 10:55 

4 10:55 11:40 

Pause 11:40 12:20 

5 12:20 13:05 

6 13:05 13:50 

7 13:50 14:17 

AFDELING HYLLEHOLT´S RINGETIDER 19/20 

Indskolingen har fri kl. 13.05 hver TIRSDAG og hver TORSDAG.  
Mellemtrinet og udskolingen har fri kl. 13.05 hver TORSDAG. 
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Rikke Westergaard 

 

PRÆSENTATION af ny centerchef:   Rikke Westergaard 

Vi har fået ny centerchef. Det er Rikke Westergaard. Rikke har både ansvar for fx bør-
nepasning, skoler, tandlæger, psykologer osv. Hun har med andre ord rigeligt at holde 
styr på. Inden for kort tid har Rikke skullet forholde sig til en ny resursemodel, økono-
mi, kultur, inklusion og meget andet.  

En lang række sager som hver for sig har meget arbejde i sig, men som samlet set æder 
al tid. Men Rikke er gået til opgaven med stor energi, samtidig med at hun har haft 
overskud til at inddrage sine mange ledere. I en snart fjern fortid var Rikke leder i Ege-
dal Kommune.  

Når Rikke ikke lige er leder i Faxe Kommune og herser 
rundt med lederne, har hun travlt med sin familie og 
København. Rikke ønsker sig brændende en bil.  

Hun er også historisk interesseret. De to interesser har hun kombineret og er derfor i 
fuld gang med at spare op til en Trabant - 601 S 'deluxe' – 1977.  

RELATIONSKOMPETENCER 

Vi har indgået en samarbejdsaftale med Louise Klinge 

om et kompetenceudviklingsforløb for vores lærere og 

pædagoger i relationskompetencer. Forløbet vil blive 

afviklet hen over næste skoleår. 

 
Nogle vil få et længere forløb end andre, men alle vil få 
noget. Vi har allerede stiftet bekendtskab med Louise 
Klinge via enkelte medarbejdere, der har været på kur-
sus hos Louise Klinge. Tilbagemeldingerne har været go-
de. Nu sætter vi ind med hele Østskolen.  

Det er ikke så mærkeligt, at det er nødvendigt at arbejde 
med relationskompetencer. Vi er vores eget vigtigste 
værktøj i mødet med andre mennesker. Tidligere studier 
har vist, at hvis man gør lærerens og pædagogens kom-
petencer op i faglige kompetencer, relationskompeten-
cer og kompetencer i klasserumsledelse, er det relations-
kompetencen, der er vigtigst.  

Tiderne har desuden ændret sig, så læreren/ pædagogen 
i dag er langt mere udfordret på sin autoritet, ligesom 
inklusion fylder mere. Det taler også for, at der skal ar-
bejdes med relationskompetencen. 

 

 

 

OM LOUISE KLINGE 

Louise Klinge er oprindeligt 
cand.mag. i dansk og filosofi, 
men valgte efter sin uddan-
nelse at beskæftige sig med 
grundskolen. Louise Klinger 
siger selv: ”Jeg brænder for 
at gøre en forskel for folke-
skolen. Børn, unge og lærere 
tilbringer så meget tid i hin-
andens selskab, og det er 
utroligt vigtigt, at den tid er 
meningsfuld og berigende 
for begge parter. Skolen er til 
for børnenes skyld, men for at 
de kan opleve det, kræver det, at lærerne har de bedste 
rammer, og at vi stiller store krav til, hvem der er lære-
re.” 

Louise Klinge er praktiker og ph.d. Hun har arbejdet på 
en erhvervsuddannelse og som lærer og støttelærer på 
alle klassetrin på både folke- og friskoler. I 2016 forsva-
rede hun sin ph.d. om læreres relationskompetence. 
Hun ønsker dels at udvikle et professionelt sprog om re-
lationen mellem lærer og elever og dels at undersøge, 
hvad der skal til, for at lærere agerer relationskompe-
tent. 

 

Louise Klinge.  

Foto: Thomas Nielsen  
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”Efter godt 23 år i Faxe Kommune har jeg valgt at gå på efterløn. Lige knap 23 år var jeg på afd. Rollo og de sidste 
ca. 7 måneder på afd. Karise. 

Det har været et alsidigt og fantastisk job, hvor det virkelig passer, at to dage ikke er ens. Det har været en fornøjel-
se igennem så mange år at have daglig kontakt med elever, forældre og ansatte. 

I skal alle have tusind tak for 23½ år, hvor jeg har følt mig som” blommen i et æg” - på trods af op- og nedture, som 
der altid vil være igennem så mange år. 

Jeg havde min sidste arbejdsdag den 16. maj 
2019, hvor det hele blev afsluttet med en dejlig 
reception i teatersalen, afd. Karise, hvor rigtig 
mange var forbi, for at sige farvel. Det var dej-
ligt.” 

AFSKEDSRECEPTION FOR INGRID, AFD. KARISE 

Af Ingrid Kühnel. 



9 

ET GODT SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE  

 

Vi ønsker det bedste for vores børn 

Vi ønsker alle det bedste for vores børn. Dette gælder også i 

forhold til deres skoleforløb. Elever i Faxe Kommune er i skole 

ca. 200 dage om året i 10 år, fra børnehaveklasse til udgangen 

af 9. klasse. Så det er vigtigt, at vores børn trives og at de får 

noget ud af deres dagligdag på skolen. Her er det et mål, at 

vores børn udvikler sig både fagligt, socialt og menneskeligt. 

Ingen ønsker, at skolen reduceres til kun at være en varmestue 

eller midlertidigt opholdssted. 

Som forælder er det ikke ualmindeligt, at man på et eller an-

det tidspunkt i løbet af sit barns skolegang oplever bekymrin-

ger i forhold til sit barns ve og vel på skolen. Der kan være be-

kymringer vedrørende personalefravær, over lærerens pæda-

gogiske kvalifikationer, over mobning, over uro, ledelsens øko-

nomiske og administrative dispositioner eller sit barns egne 

personlige udfordringer. Disse bekymringer er en naturlig del 

af den moderne folkeskoles pressede hverdag, og de fleste af 

os oplever en eller flere af disse bekymringer på et eller andet 

tidspunkt i skoleforløbet. 

Der er imidlertid store forskelle på hvordan disse problemer 

takles. Det kan være svært at vide, hvor og hvordan man skal 

henvende sig med henblik på at finde konstruktive løsninger 

på den udfordring, som ens barn står over for. 

Principper og retningslinjer 

Derfor er det vigtigt, at der findes både principper og retnings-

linjer for hvordan kommunikationen mellem skole og hjem 

skal foregå. Principper er noget som skolebestyrelsen kan lave. 

Et princip forstås som en grundsætning, som skolens ansatte 

bevidst følger. Det udtrykker grundlæggende holdninger, vær-

dier og kvaliteter inden for hvilket retningslinjer kan vedtages 

og implementeres. Retningslinjer udarbejdes af skolens ledel-

se, som regel i samarbejde med MED-udvalget. Principper kan 

også omfatte vejledninger og opfordringer til forældre.  

I forhold til skole-hjem-samarbejde kunne det fx udmønte sig i 

et princip om, at man altid prøver at udtrykke sig ærligt, åbent 

og hensigtsmæssigt, og at man bevarer den gode tone. Samar-

bejde og dialog bliver meget vanskeligt, hvis man taler grimt til 

og om hinanden. Et princip kunne også udmønte sig i, at der  

 

 

 

anvendes en ”henvendelsesrækkefølge”. Hvis fx ens barn er i 

konflikt med et andet barn i klassen, giver det mening at man i 

første omgang henvender sig til det andet barns forælder eller 

til klasselæreren. Hvis det ikke hjælper, henvender man sig til 

afdelingslederen, og således op ad kommandovejen.  

I det kommende skoleår, skal skolebestyrelsen begynde at 

rydde op i sine gamle principper og erstatte dem med nye, dér 

hvor det er et ønske. Noget af det første vi tager fat på, bliver 

principper for kommunikation mellem skolen og hjemmet og 

principper for skole-hjem-samarbejdet.  

Men det er ikke nok, at der laves principper, hvis ingen kender 

dem eller følger dem. Derfor bliver det vores opgave at arbej-

de for, at skolens principper er synlige og aktuelle for alle. 

Sean Littlewood 

Skolebestyrelses-formanden 
Af Sean Littlewood, Formand. 
På vegne af skolebestyrelsen på Østskolen. 
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Mandag morgen den 8. april mødtes 7. årgang ved sko-
lens idrætshal, hvor vi skulle med bus til Københavns 
Hovedbanegård. Busturen varede omkring en time, og 
alle var spændte og i højt humør. Da vi nåede frem til 
hovedbanegården, tog vi med den næste bus, som kør-
te til Ystad i Sverige. Denne bustur varede igen omkring 
en time. I Ystad skulle vi med færgen videre til Born-
holm. Ved Ystads havn så vi en masse elever fra mange 
andre skoler og klasser, som også skulle på lejrtur på 
Bornholm. Færgen kom langt om længe efter omkring 
tyve minutters ventetid, og herfra gik turen til Born-
holm. 

På færgen kunne man købe noget at drikke og spise 
efter de lange busture.  

Vi sejlede i omkring halvanden time, og så var vi nået til 
solskinsøen. Vi gik i land i Rønne, hvilket er den største 
by på Bornholm. Herfra tog vi endnu en bustur som va-
rede omkring et kvarter, og nu var alle godt trætte og 
sløve. Da vi nåede til Hasle Feriepark, fik vi pakket ud og 
slappet af. Hen af eftermiddagen skulle vi cykle til byen 
for at købe ind til aftensmad og diverse ting. Hvert hus 
skulle nemlig selv lave mad. Vi gik meget på besøg hos 
hinanden i husene, indtil klokken 21, hvor vi skulle være 
i egne huse, og kl. 22.30 var det tid til at gå i seng.    

 

EDDERKOPPER OG RØGEDE SILD 

Dagen efter ankomst skulle vi på heldagstur. Vi blev 
hentet med bus klokken ni, hvor vi kørte ud til første 
stop på turen, som var Helligdomsklipperne og Den Sor-
te Gryde.  

Den Sorte Gryde er en smal klippesprække op mod en 
af klippevæggene, hvor der var mange store edderkop-
per og komplet mørke. Videre gik bussen til Gudhjem, 
som er en rigtig hyggelig by og en af Bornholms mest 
besøgte byer. I Gudhjem kunne man købe røgede sild 
og flotte ting fra Glaspusteriet. Vejret var dog ikke med 
os, så de fleste fandt ly i en lille isbutik, hvor man kunne 
købe en is til 150 kroner, som var på størrelse med en 
stor fisk. Derefter tog vi til Østerlars Rundkirke, hvor vi 
ikke fik lov til at kigge indendørs, men vi fandt hurtigt 
souvenirbutikken. Der var mange fine, ældre ting som 
repræsenterede øen. Der blev købt gaver til familie og 
venner og ting til eget brug. Så gik turen videre til 
‘Naturcenter Bornholm’, hvor vi hørte om Bornholms 

natur og omkring dens mange klipper, og hvordan de 
var opstået. Nu var turen slut, og vi var alle trætte og 
glædede os til at komme tilbage til Hasle. 

HAMMERSHUS I SNEVEJR 

Om onsdagen havde Molly fra 7.k fødselsdag, så mange 
startede morgenen ud med at ønske hende tillykke. Vej-
ret var skønt og videre gik turen til Hammershus. Da vi 
nåede Hammershus skiftede vejret voldsomt, og det 
begyndte at sne. Dette ødelagde oplevelsen en smule. 
Vi blev inddelt i to hold, bornholmere og svenskere, 
som skulle kæmpe mod hinanden i Kampen om Ham-
mershus. Bornholmerne vandt, hvilket ikke var tilfældet, 
da det kom til den rigtige kamp i 1658. Vi kæmpede i 
sne op til læggene, og rart var det ikke, men vi fik fortalt 
spændende historier helt indtil vi nåede toppen, nemlig 
hvor selve Hammershus står. Det var stort og gammelt, 
men nu havde vi allermest bare brug for at komme 
hjem og få varmen. Derfra gik der omkring en time, før 
vi omsider sad i bussen igen. Da vi kom tilbage havde vi 
lidt tid for os selv, før vi skulle lave Den store lagkage-
dyst. Alle hytter sammensatte en masse meget forskelli-
ge lagkager, hvorefter der blev kåret en vinderkage. 

DEN 8.-12. APRIL VAR 7. ÅRGANG FRA ØSTSKOLEN AFDELING KARISE PÅ LEJRSKOLE TIL BORNHOLM.  

VI OPHOLDTE OS I ‘HASLE FERIEPARK’, HVORFRA VI UDFORSKEDE SOLSKINSØEN, BORNHOLM. 

Af: Mads Saaby Juhl Rasmussen 7.s & Izabella Østergaard Larsen 7.k 

LEJRTUR TIL BORNHOLM 
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SØER OG FODBOLDTURNERING 

Torsdag var vores sidste hele dag, 
så den var stille og rolig. Vi skulle 
ikke på bustur denne dag, men vi 
skulle ud og gå en lang tur for at se 
nogle af Bornholms mest berømte 
søer: Rubinsøen, Smaragdsøen og 
Pyritsøen. Vi gik af sted allerede 
klokken halv ti, så man skulle være 
tidligt oppe. Vi gik gennem skov og 
kom til stranden, hvor vi kastede 
smut i vandet. 

Da vi kom hjem slappede vi lidt af, 
indtil der skulle afholdes fodbold-
turnering for alle, som havde lyst 
til at deltage. Kampene var spæn-
dende og sjove og lærerne, Bo, 
Martin og Helle deltog også.  

Om aftenen skulle vi ind i den sto-
re skov, som lå op ad pladsen, for 
at tænde bål og riste skumfiduser. Stemningen var god, 
og vi sang nogle lejrbålssange og fik snakket om en hel 
masse forskellige ting. Vi blev der indtil sen aften, hvor vi 
så også gik tilbage til hytterne og sagde godnat. 

 

 

SÅ GIK TUREN HJEMAD…. 

Dette var en lidt trist dag, da vi skulle hjem. Alle havde 
pakket færdigt og ryddet ud i hytten, da vi skulle af sted 
med bussen. Vi tog bussen til Rønne, hvor vi havde no-
get tid på egen hånd. Nogle valgte at spise noget frokost, 
mens andre ville se på butikker. Vi var i Rønne omkring 
to timer, før at vi skulle videre med færgen. Færgen gyn-

gede meget, og det var lidt ubeha-
geligt, men vi klarede den helt til 
Ystad, hvor vi igen skulle af. Herfra 
gik turen til København, hvor vi 
tog toget videre til Karise Station. 
Her stod vores familier og tog 
imod os, og de havde helt sikkert 
savnet os. Alle var godt trætte nu, 
og de fleste glædede sig til at 
komme hjem og sove efter en fan-
tastisk lejrtur. 
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DEN 11. APRIL VAR DER FORÅRSKONCERT PÅ  AFD. HYLLEHOLT 

Børnene havde forberedt sig godt og gav den hele armen. 

Lærer Marlene Lund øver med eleverne, inden de skal optræde til forårskoncerten, og eleverne gav den lige en eks-

tra tand, da vores centerchef, Rikke Westergaard, var på besøg. 
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PÅ ROLLOSKOLEN FIK ELEVERNE FRA 6.B.  PRÆSENTERET ET ROLLESPIL OM JESUS DØD I ANLEDNING AF PÅSKEN. 
Rollespillet blev vist i Bifrost for elever og personale fra skolen fredag d. 12. maj inden Påskeferien. 
Nogle af eleverne fortalte 
hvordan de oplevede optræ-
dende denne dag. 
 
Jonas’ rolle var som soldat.  
 
Jonas sagde at det var en sjov 
oplevelse: 
“Jeg kunne lide det hele fordi 
at det var sjovt at lave skue-
spillet, men så kunne jeg ikke 
lide at vi skulle vise det foran 
hele skolen. Jeg lærte at der 
var røvere med i bibelhistori-
en og så lærte jeg også, at 
det ikke er så skræmmende 
at stå på scenen.” 
“Jeg synes at min rolle var 
meget god fordi at jeg skulle 
gøre rigtigt meget, og det 
kunne jeg godt lide. Men det 
var også dejligt at jeg ikke skulle sige så meget” 
“Jeg tror på de fleste i klassen  oplevede det skræmmende  at stå på scenen. Da Lucas og jeg skulle starte var det 
ubehageligt at stå på scenen, men jeg kunne godt lide stemning ved forberedelse fordi vi alle tog det positivt.” 
“Det var en meget motiveret aktivitet og jeg var lettet da vi var færdige med spillet fordi jeg havde et tryk i ma-
ven.”  

 
Mia havde rollen som en af Jesus disciple. 
Det som Mia kunne bedst lide var at vise 
spillet foran alle, og ”Ellers det hele”. 
“Jeg kendte historien meget godt, men 
nu har jeg lært det meget detaljeret.  Jeg 
synes at min rolle er god, fordi det er 
sjovt at være ond, og så siger jeg også 
noget”. 
“Jeg tror at de synes det var meget sjovt 
at lave skuespil, men jeg tror også at 
mange af dem (klassen) var bange for at 
skulle vise det for hele skolen. Men jeg 
tror også at mange af dem har lært noget 
af det.” 
“Jeg vil kunne huske det hele, fordi det 
var sjovt. Ellers, der hvor vi sad rundt om 
bordet, selv om jeg ikke sagde noget der, 
fordi det var sjovt”. 
“Jeg synes at stemningen var god. Vi 
hjalp hinanden med kostumerne, og jeg 
synes ikke at vi var negative, hvis nogle 
lavede en fejl.” 

PÅSKESPIL PÅ AFD. ROLLO 
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“Jeg synes det var mega fedt, selvom 
jeg også var lidt nervøs. Jeg føler mig 
mere modig til at stå foran publikum, 
selvom jeg ikke bange for at sige noget 
højt foran et publikum.” 
“I starten havde jeg ret gode forvent-
ninger, indtil vi fik at vide at vi skulle 
vise det for hele skolen. Og fordi jeg var 
bange for at mange havde sceneskræk 
og at de så ikke ville komme. Men det 
gik meget godt, så jeg fik ikke helt ret”. 
“Da vi var færdig med stykket følte jeg 
mig lettet og stolt”. 
 
 
 
 
Otilia var fortæller. 
 
Otilia havde H.C. Andersen kostume på 
og hun syntes godt om sin rolle. 
“Jeg lærte hvordan man syr bedre, og 
hvordan man holder en mikrofon rig-
tigt” 
Otilia oplevede at hendes klassekamme-
rater var positive omkring spillet.  
“De fleste af mine klassekammerater 
var MEGET nervøse, og flere sagde de 
ikke ville komme, (de kom alligevel.) 
Men alt i alt syntes de at det var en po-
sitiv og spændende oplevelse”.  
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RYNKEBYLØBET AFD. HYLLEHOLT 
Af Solveig Frederiksen . 

Dagen før påskeferien var der Rynkebyløb på afd. Hylle-
holt. 

Holdet fra Rynkeby havde juice med til alle eleverne, og 
alle der deltog fik selvfølgelig også et diplom og derud-
over en lineal for indsatsen.  

 
 
 
Børnene løb for indsamling til de lungesygebørn i Dan-
mark. Alle bidrag går ubeskåret til Børnelungefonden, og 
blev indsamlet via MobilePay. Hver skole havde fået de-
res eget nr. Og vores elever fik indsamlet 16.335 kr.  

På landsplan blev der samlet 6,2 mio. kr. ind. 

Klasserne blev sendt af sted i hold. 
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TRIVSEL 

Af Torben Lind. 

Trivsel har mange udtryk. Som skole kan man ikke 
mindst måle sig i, hvordan 9. klasserne behandler de 
yngre elever på sidste skoledag. I år var jeg på Rollo, 
hvor 9. klasserne var eksemplariske. Det kan kun gøre 
en glad og fortrøstningsfuld for fremtiden. Tak til 9. 
klasserne og deres lærere.  

Kommunens 9. klasser var samlet i Rønnede til sidste skole-

dag med forskellige events. 9. B fra Østskolen afd. Rollo 

vandt pokalen i tovtrækning, tillykke. 

KARAMELKAST, UDKLÆDNING OG UNDER-
HOLDNING ER EN DEL AF TRADITIONERNE PÅ 
SIDSTE SKOLEDAG 
Af Linda Tadsen.  

Traditionen tro fejrede 9. klasserne deres sidste skoledag den 24/5. Dagen 
begyndte med fælles morgenmad. Derefter fortsatte festlighederne i Hallen, 
hvor eleverne optrådte med Award show og forskellige konkurrencer. Til 
sidst var 9. Klasserne ude i klasserne, hvor der blev kastet karameller, til 
glæde for de mange forventningsfulde og sliksultne elever. 

 
Tak til 9. klasseeleverne for et godt 
arrangement, med hygge og sjov, 
samtidig med at der blev 
udvist stor respekt og or-
dentlighed for omgivel-
serne. Stor ros herfra. 

Også stor ros til udsko-
lingslærerne, som måtte 
lægge sig i selen i konkur-
rencerne mod eleverne.  
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DEN NYE 3. KLASSES KLUB HAR HAFT EN  
FREMRAGENDE START 
En gang om måneden er der 3. klasses klub. Arrange-
menterne har både budt på shoppetur i Næstved Stor-
center hvor vi mødte forsangeren, Michael Poulsen fra 
Volbeat.  
I april var der bankoaften med spisning – en aften, der 
bød på fede præmier og godt humør. 
Igen i maj blev 3. klasserne budt op til dans til disko-
aften i Karise samlet med 3. klasser fra både Karise og 
Rollo afdelingen. Vi hyggede os med limbo, diskodans, 
udendørs leg, popcorn og is. 

EN PÆDAGOGISK DAG MED FOKUS PÅ SAMARBEJDE 
Torsdag 16. maj, før bededagsferien, var der fuld gang i 
afdeling Hylleholt med et brag af en pædagogisk dag. 
Dagen gik med alverdens sjove aktiviteter, som 7. klas-
serne hjalp med at gennemføre. Dagens fokus var sam-
arbejde og børnene gik til den med et imponerende fo-
kus på opmuntring og samarbejde. Der var indrettet bål-
plads med dejlig suppe til de, der trængte til pause. Ud-
over en dag med smil på alle pædagogers læber var der 
også skønne, frivillige forældre som var med til at få da-
gen til at glide og nyde en hjemmebagt bolle i SFO’ en. 

SFO Hyllen, Faxe Ladeplads 
Af Michelle Aagaard. 
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BRO BYGNING – BØRNEHAVE – SFO SOLHØJEN - ØSTSKOLEN AFD. ROLLO 

I skoledistrikt Øst har Østskolens tre afdelinger etableret brobygningsprojekter i samarbejde med distriktsbørneha-
verne med det formål at skabe helhed for det enkelte barn i overgangen mellem børnehave, SFO og skole. Her på 
SFO Solhøjen modtager vi d. 1. juni de mange forventningsfulde børn, der efter sommerferien skal starte på Rollo-
skolen i 0. klasse. 

Forud for opstarten har vi løbende samarbejdet med børnehaverne om en glidende overgang for børnene. 

Det være sig i form af gensidige besøg. Børnehaven besøger Solhøjen og benytter vores dejlige legeplads og de 
mange faciliteter som er nye for børnehave børnene.  

Børnehavebørnene har ofte deres madpakker med som de spiser sammen med både de pædagoger fra Solhøjen 
som de allerede kender og med de pædagoger som de ikke har mødt før. 

Som regel ligger der én dag i maj, hvor børnehavebørnene er næsten hele dagen på SFO og skal hentes her af deres 
forældre. Dette giver dem en forsmag på hvordan det er at gå på SFO men med trygheden i de kendte pædagoger 
fra deres børnehave. 

Inden børnehavebørnene starter op på Solhøjen afholdes der et overleveringsmøde, Hvor både børnehaverne 
Kridthuset og Heimdal samt SFO Solhøjen og Rolloskolen deltager. En videns overdragelse hvor børnehavepædago-
gerne beskriver børnene motorisk, kognitivt, socialt osv. Så både skole og SFO har mulighed for at give hvert enkelt 
barn den bedste støtte ved henholdsvis start på SFO og start i skole. 

I maj måned holder SFO Solhøjen et åbent hus arrangement for kommende børn og forældre. Denne dag vil der 
være mulighed for at møde hinanden, både børnene fra de to børnehaver og deres forældre samt de voksne som 
arbejder på Solhøjen. Der er denne dag planlagt aktiviteter for børnene og en rundvisning for forældrene. Dette 
giver også forældrene en fornemmelse for hvad Solhøjen har 
at tilbyde, det er vigtigt at både børn og forældre er trygge 
ved opstart på Solhøjen. 

Når børnene starter på Solhøjen har vi planlagt dagene så bør-
nene bliver introduceret for deres nye fritids/skoleliv. 

 Det gør vi med forskellige aktiviteter 
 Vi skal lære det nye sted at kende og hvilke regler der 

eksisterer 
 Vi skal (børn og voksne) lære hinanden at kende 
 Vi skal lege, spille, hygge og bruge vores fantasi 
 Vi skal have et førskoleforløb af kortere varighed, hvor 

vi øver os i at sidde stille, holde på en blyant og skrive 
vores navn 

 Vi skal på ture, det bliver sammen med de kommende 
1. klasser 

 Vi skal have nye venner, der er jo børn fra to børneha-
ver som skal lære hinanden at kende 

 Vi skal styrke fællesskabet 

Dette var en indsigt i hvordan vi arbejder med børns overgan-
ge, det er svært for nogle og let for andre. Vi glæder os til at 
give alle nye børn en sammenhængende og lærerig overgang. 

SFO Solhøjen, Faxe 
Af Pia Dupont. 
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Siden sidst har vi afholdt forskellige arrangementer på 
Tandhjulet, både med og uden forældre. 

FORÆLDRE ARRANGEMENT 

vi har hvert år et arrangement med forældre hvor vi spi-
ser sammen og spiller rundbold, samt leger andre sjove 
lege med børnene. I år var det 10 maj og på trods er vej-
ret ikke viste sig fra sin bedste side, spiste og legede vi 
ude, men trak ind og spillede spil, spiste kage og drak 
kaffe. 

DISKOTEK FOR 3. KLASSER PÅ ØSTSKOLEN 

Vi holder hvert år i maj måned et diskotek for alle 3. klas-
ser på Østskolen, igen i år havde vi en super hyggelig 
aften med glade og dansevilde børn, især var limbo po-
pulært. 

OPERATION OPRYDNING PÅ TANDHJULETS LEGEPLADS  

I forbindelse med projekt Ren By valgte vi at bruge en 
eftermiddag i maj måned på at rydde op på hele vores 
udendørs areal, det blev lidt mere end 10 kg skrald. Godt 
gået børn. 

HYGGEAFTNER 

Vi afholder også hvert år hyggeaftener for de forskellige 
klasser. Børnene elsker at have hele huset for sig selv en 
hel aften, hvor vi spiser aftensmad, danser, spiller bræt-
spil og leger. 

SFO Tandhjulet, Karise  
Af Marie Louise Gudmandsen.  
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PÅSKEÆGGELØB AFD. KARISE 
Af Ester Marie Kapper og Laura Christine Petersen 7.s 

 

Torsdag d. 2 maj. blev der afholdt påskeæggeløb på afd. Karise, som blev arrangeret af elevrådet. 

Æggeløbet var for hele skolen, og det blev afholdt af to omgange - først fra.klokken 10.00-12.00 for 0.-4. klasse og 
centerklassen og derefter fra klokken 13.00-15.00 for 5.- 9. klasse. 

Der var lavet hold på tværs af klasserne. 

Påskeæggeløbet gik ud på at svare på forskellige spørgsmål, rundt 
omkring på skolen. Spørgsmålene var valgt ud fra den forskellige 
målgruppe, så alle kunne deltage. 

Vi brugte Appen Find 2 learn. Appen viser et kort over skolen, hvor 
der er 2 prikker - en sort og en rød. 

Den røde prik viser, hvor man er, og den sorte viser, hvor man skal 
hen. 

Når man er kommet hen til den sorte prik, skal man svare på et 
spørgsmål, som omhandler fagene i skolen. 

Vi havde nu godt nok håbet på lidt bedre vejr, desværre blæste det 
en del, så det blev koldt at gå rundt. Til sidst blev der udråbt vindere 
af de to løb, og de fik en præmie. 

Vi håber, at børnene i det mindste fik nogle nye venskaber og fik 
snakket med hinanden.  

 

Her gør 0.- 4. klasse og centerklassen sig klar til påskeæggeløb. 
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Jeg har nu været lærer på Østskolen afd. Rollo i 8 måne-
der og har indtil videre, trods en del bump i vejen, sta-
dig ikke fortrudt min beslutning om at søge hertil eller 
tage i mod jobbet.  

Jeg kommer fra København og havde hverken hørt gode 
eller dårlige ting om skolen før jeg kom hertil – jeg hav-
de kun set de generelle ting, som ligger på hjemmeside 
mm.  

Efter jeg har startet har der været noget uro i forbindel-
se med ny ledelse, folk der er kommet og gået såvel 
som ændringer, som både lærere, elever og forældre 
har skullet vende sig til.  

På trods af dette, og andre mere generelle udfordringer, 
der er som lærer, har jeg fra dag ét følt at dette er et 
sted, hvor lærerne bakker hinanden op og ledelsen står 
bag sine medarbejdere. Som helt ny lærer, der kommer 
direkte fra seminaret, har jeg været på en del forskellige 

skoler, men jeg har endnu ikke oplevet et lærerværelse, 
hvor man fra første dag føler sig velkommen og en del 
af skolen – uanset alder og erfaring.  

Østskolen har samme, hvis ikke flere, udfordringer, som 
mange andre skoler i landet, men her er det vigtigste 
hvordan de takles og løses, frem for hvor dårligt det er. I 
forhold til det ry, som mange mener, er dårligt kan jeg 
kun tale for, at det er en skole i forandring, som er løs-
ningsorienteret, har fokus på elevernes trivsel, dannelse 
og faglighed og ikke mindst værner om de gode kollega-
er/medarbejdere den har.  

 

 

Ny lærer på Østskolen afdeling Rollo  
Af Cecillie Kejlstrup.  
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ELEVRÅDET 
Af Axel Scheuer. 

 

LAD DIN STEMME BLIVE HØRT. 

På Hylleholt skole har vi et elevråd som har udrettet en 
del det seneste år. 

Vi har holdt fastelavn, fået genoprettet et budget og 
hjulpet til med at give skolegården mere liv. 

Vi er meget stolte af alt hvad der er sket, men vi kunne 
umuligt have gjort det alene. Vi har fået en masse hjælp 
fra elever på hele skolen som vi kalder repræsentanter. 
De fortæller os hvad klasserne synes skal forbedres på 
skolen, og er meget vigtige i vores lille system. 

Hvordan bliver man repræsentant? Der vil i klassen være 
en afstemning om hvem der skal være repræsentant for 
jeres klasse. Der vil være 2 repræsentanter,  

Men hvad gør sådan en repræsentant egentlig? Som re-
præsentant skal i deltage i møder, hvor I er med til at 
bestemme hvad der skal gøres med skoledagen. Om det 

er en ændring i biksens menu, eller et arrangement som 
fastelavn eller noget helt andet, så bliver I lyttet til. 

Hvem bestemmer? Det første møde I deltager til, vil hele 
elevrådet beslutte hvem der skal være elevrådsformand, 
næstformand og sekretær. 

Så hvis du har lyst til at gøre en forskel, så er elevrådet 
noget for dig. 

På billedet ses den evigt unge ledelse. 

Bagerst fra venstre: Kenneth Hansen, Kenneth Smith og Torben Lind. 

Forrest fra venstre: Elina Sommer, Pia Dupont, Linda Tadsen og Diana Hansen. 

ØSTSKOLEN 

AFDELINGSLEDERE 

Vi har ændret i ledelsesstruktu-
ren herunder titler. Tidligere 
har vi organiseret os i skole og 
SFO: afdelingsskoleledere og 
SFO-ledere. Fremover vil vi ha-
ve en helhedsledelse med af-
delingsledere, der kan løse alle 
ledelsesopgaver på hele Øst-
skolen.  



24 

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

26. juni: Dimissionsfest for 9. årgang. 

Sidste skoledag inden sommerferien: 
28. juni. 

 

        GOD SOMMER TIL JER ALLE! 

 

 

 

 

 

 

 

NYT FRA KONTORERNE PÅ ROLLO, KARISE OG HYLLEHOLT 
Af Karin Bruun Jensen. 

 

Pr. 1/5-19 er telefon- og kontoråbningstiden ændret, således at telefontiden og kontorets åbningstid er: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag mellem kl. 8-12  

og tirsdag mellem kl. 8-15. 

Ved uopsættelige henvendelser kan skolens kontor kontaktes på akut telefonnr. 56 20 46 91.  

 

AULA 
Den 1. august 2019 overgår skolerne fra Intra til Aula. Det 
betyder, at alle forældre skal have genereret et UNI-login. På 
Intra ligger der en vejledning til, hvordan man gør dette. Vi 
henstiller til at dette gøres hurtigst muligt i løbet af foråret, 
så vi alle er klar og beredt når Aula ruller ind over os.  

BEMANDINGEN SEKRETÆRER: 

Karise: Kirsten Nielsen. 

Rollo: Pia Madsen, Solveig Frederiksen. 

Hylleholt: Karin Bruun, Solveig Frederiksen. 
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SKOLESTART: 

D. 12. august 2019  

0. klasserne starter d. 13. august. 

 

EFTERÅRETS FERIER: 

Efterårsferie fra lørdag d. 12. oktober til og med søndag d. 20. oktober. 

 

 


