RØDOVRE KOMMUNE
Nyager Skole

Den gode historie.
- På Nyager Skole

Kære alle.
I skolebestyrelsen har vi flere gange drøftet, at det er godt for alle på Nyager Skole, hvis vi husker
at fortælle den gode historie. Hverdagen rummer en masse travlhed, rutiner, opmærksomhed på
hvor vi alle kan blive bedre, og på når det af og til går galt.
Vi opfordrer derfor elever, forældre og personale til at huske sig selv og hinanden på også at fortælle, hvor det er sjovt, hvor vi bliver glædeligt overrasket, hvor vi er særligt dygtige, og hvor vi
virkelig er stolte.
Skolens ledelse er blevet opfordret af skolebestyrelsens formand Jesper Mogensen til at lægge ud
med at fortælle den gode historie om Nyager Skole.
Det gør vi så i nedenstående, hvor vi vælger at bryde med janteloven, og prale med det vi umiddelbart kan komme i tanke om i tilfældig rækkefølge. Her får I hele 14 gode historier:












Meget ofte fortæller gæster på skolen, at vi har det bemærkelsesværdigt flot med udsmykning og anden indretning.
Der er stor opmærksomhed på vores fleksible skemaordning fra både politisk side i Rødovre, fra andre skoler og fra andre kommuner. Der er mindst to skoler i Rødovre, der planlægger at indføre ordningen fra skoleåret 19/20.
Eleverne klarer sig godt ved afgangsprøverne efter 9. klasse.
Vores IT-vejleder på Nyager har udtænkt Toolcamp forløbet, der nu gennemføres både
kommunalt og på et meget stort antal skoler i hele Danmark under navnet SKILLS.
Vores elever har flere gange vundet væsentlige danske skolekonkurrencer i fx Danmarks
klogeste elever, i SKILLS og en del andre konkurrencer.
Andelen af elever, der vælger at gå på SFO på Nyager Skole er høj. På samme måde er der
mange forældre, der ønsker at indmelde deres børn på skolen, selvom de bor uden for
skoledistriktet. Vi tror det hænger sammen med kvaliteten af det tilbud, de modtager.
Skolen er blevet spottet af Danmarks evalueringsinstitut i forhold til skolereformen. Af den
grund har skoleledelsen holdt foredrag om vores skole på arrangementer i København og i
Århus for andre skolefolk.
Skolen har indført faget trivselstimen. Der er med faget prioriteret at bruge mange ressourcer på et systematisk forebyggende arbejde med elevtrivsel. Det er pædagogerne, der
står for faget. Der er en utroligt stor opmærksomhed på dette fra både skoler kommunalt,
fra andre kommuner, fra fagbevægelsen og fra politisk side.
Skolens elever virker utroligt rare og imødekommende, når de møder voksne rundt om på
skolen.
Skolens ledelse skal holde foredrag for Folketingets uddannelsesudvalg marts 2018 om vores udmøntning af skolereformens krav om understøttende undervisning.
Nyager Skole, Ejbyvej 100, 2610 Rødovre, 36 37 83 00
www.nyagerskole.dk, e-mail: nyager-skole@rk.dk
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Rødovre Kommune har et meget markant fokus på at klæde eleverne på til at kunne klare
de digitale krav samfundet stiller nu og i fremtiden. Alle andre kommuner, undervisningsministeriet og uddannelsessteder følger kommunen tæt. Det synlige arbejde heraf starter
fra skoleåret 18/19.
Både lærer- og pædagogstuderende fortæller, at de oplever deres praktikforløb som inspirerende på grund af søde elever og dygtigt personale.
Når der er jobopslag, så er der altid mange kvalificerede ansøgere – det er ikke en selvfølge
på landsplan. Vi har et personale, der tager ejerskab til Nyager Skole.
På skolerne i Rødovre og ikke mindst på Nyager Skole er der et meget stort fokus på at
uddanne eleverne til fremtidens samfund. Mange andre skoler i Danmark er på vej, men vi
er formodentlig et skridt foran de fleste skoler.
Der er så mange søde og dygtige elever på Nyager Skole – deres forældre må gøre sig
umage i opdragelse…..

Venlig og stolt hilsen
Skolens ledelse
07.03.18

Anti - janteloven
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