
Så blev skoleåret 2019/2020 skudt i gang... Dagligdagen er så småt ved at indfinde sig, og alle er ved at 
finde tilbage i rutinerne! Forventningen om 1. skoledag og et nyt skoleår er ved at fortage sig, hos både 
elever, lærere og forældre! Der er blevet givet et stort og varmt velkommen til de nye 0. klasse-elever (og 
deres forældre) og de har forhåbentlig alle fået udløst de mange sommerfugle der uden tvivl har været, og 
er ved at falde til i deres nye roller som skolebørn! Vi håber I alle får en fantastisk skolegang som elever på 
Susåskolen 
På afd. Glumsø var der lidt ekstra nervøsitet og spænding hos alle 7. årgangs-eleverne til 1. skoledag. Her 
startede de alle i en af de 4 nye 7. klasser, da eleverne fra afd. Herlufmagle flyttede til afd. Glumsø! 
Eleverne fra Herlufmagle har pludselig også en ny skole og nye lærere at lære at kende, og spændingen var 
derfor ekstra stor. Alle eleverne har deltaget i brobygningsforløb henover foråret, hvor de bl.a. Holdt OL, 
mødtes på afd. Glumsø til foredrag og højtlæsningskonkurrence, samt til dage med forskellige 
samarbejdsøvelser på tværs af klasser og afdelinger. Umiddelbart før sommerferien fik alle eleverne deres 
kommende klasser, og mødtes dagen efter til morgenmad på afd. Glumsø inde i deres nye klasser; på den 
måde havde set og mødt hinanden! Det betød at de henover sommeren havde en ide om hvem de skulle gå 
i klasse med, og første skoledag ikke var helt ligeså “skræmmende” 
Skolebestyrelsen er også startet på et nyt år... Vi mødtes allerede i den sidste uge af sommerferien, hvor vi 
bl.a. forberedte vores del af de kommende forældremøder;) Igen i år vil der være en repræsentant fra 
skolebestyrelsen med til forældremødet, da vi mener det er vigtigt vi er synlige for alle vi repræsenterer!  
Velkommen tilbage til skoleåret 2019/2020 
På skolebestyrelsens vegne  
Maria Falk Jensen 

 


