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Kære elever og forældre på Kastrupgårdsskolen
Så er sommeren her. Solen skal skinne på vores dygtige, søde og skønne elever. Det er tid til at sove
længe og slappe af. Der er sket utroligt mange ting på Kastrupgårdsskolen i løbet af året. Som altid
har vores myretue været præget af travlhed.
Vi er superglade for det gode samarbejde med Jer forældre. Det er altafgørende for vores arbejde
med ”vores” skønne unger. Alle løber stærkt i en meget travl hverdag. Det ved vi at I også som
forældre gør. Derfor er det så vigtigt at vi hele tiden bibeholder det positive samarbejde.
Vi har sammen med skolebestyrelsen besluttet os for at sætte fokus på børns ageren på nettet.
Derfor har vi valgt at sætte det på dagsorden på skoleårets forældremøde nr. 2. Det vil blive straks i
det nye kalenderår. Vi har vurderet at dagsordner på det første møde allerede er godt fyldt ud.
Indledningsvis vil vi holde et stort forældrearrangement, hvor en oplægsholder vil give os input til
hvordan vi arbejder med dette tema. Dernæst vil I ude i klasserne skulle drøfte hvordan vi bedst
muligt hjælper eleverne og hinanden med at håndtere digital kultur. Vi glæder os til arbejde
sammen med Jer om dette i det nye skoleår.
Et nyt kul afgangselever er netop blevet sendt af sted fra KAG. Dygtige unge mennesker er blevet
hjulpet godt på vej af et dybt engageret hold lærere. Det er fantastisk at mærke den
afgangsstemning. Koncentration, nervøsitet, lettelse og alle mulige andre følelser har været i spil på
gangene. Det er også her vi ser fællesskabets værdier. Der hvor der passes godt på hinanden.
Hjælpsomhed, omsorg og masser af god karma sendes elever imellem og der er oprigtig glæde på
hinandens vegne. I kan være stolte af Jeres børn.
Ekskursioner, på tur, åben skole – kært barn har mange navne. Det har altid været en stor del af
KAG’s dna. Det skal det blive ved med. Oplevelser med læring. Vi benytter os af de mange lokale
tilbud og når der er noget vi ikke kan finde lokalt; så er lærerne og pædagogerne godt til at finde det
andre steder. Det vil selvfølgelig fortsætte på uformindsket styrke i kommende skoleår.
Skemaerne er i fuld gang med at blive lagt, og vil blive lagt ud i starten af august.
Jeg vil gerne takke Jer alle for et godt skoleår. Jeg nyder at se, hvordan vores skole bliver skabt i
fællesskab hver eneste dag. Jeg takker for den gode dialog vi har og jeg glæder mig meget til næste
skoleår.
Rigtig god sommer og pas godt på hinanden.
Med venlige hilsner
Christian Bruun-Andersen
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