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 Nyt fra byggepladsen 

SKOLELEDEREN SKRIVER…  

Da vi tog hul på skoleåret 2019-2020, var der nok ikke  
mange af os, der havde forestillet os det skoleår, vi har  
været igennem på Charlotteskolen og Hedehusene  
Skole, med store ændringer i skoledagen. 

Jeg håber dog, at I alle sammen uanset hvad, har oplevet en skole, 
der ville jer, en skole, der så jer og en skole, der udfordrede jer  
undervejs, ligesom de andre år. 

COVID-19 tvang os til den hurtige omstilling og den nye virkelighed. 
En virkelighed med nedlukning af skolen, nye regler for social afstand, 
hygiejne med mere. Takket være jeres store engagement er det dog 
lykkes at holde Charlotteskolen og Hedehusene Skole kørende.  

Vi har været dygtige til at finde nye, kreative løsninger og samtidig 
acceptere, de udfordringer, vi mødte undervejs, med en høj grad af 
tillid til hinanden. Jeg tror også, at vi alle blev mere opmærksomme 
på, hvad vores skole også er – nemlig fællesskab.  

Vi skal i den forbindelse huske på det gode. Vi har blandet andet  
været med til at skabe den sundhedsmæssige sikkerhed i samfundet, 
og vi har fundet nye samarbejdsværktøjer i skoledagen. Derudover 
har vi, udover faglighed, fået en masse livslæring, som er mindst  
ligeså vigtigt. 

Efter sommerferien møder vi ind til en skole, der ligner sig selv  
igen - fuld af glæde, motivation, feedback og nytænkende  
undervisning. Det håber jeg, at I glæder jer til, selvom I lige nu,  
allermest glæder jer til sommerferie. 

Jeg ønsker jer alle en god sommerferie. På gensyn i skoleåret  
2020-2021 på Charlotteskolen og Hedehusene Skole. 

Fakta 

Læringshuset arbejder på  

tværs af fagene, dansk,  

matematik, natur/teknik med 

mere, i korte og lange forløb 

omkring autentiske og  

innovative projekter 

Juni 

Moderne læringsrum 

Solbeskinnet… 

SIDSTE SKOLEDAG FØR FERIEN 

Fredag den 26. juni var det sidste skoledag i skoleåret 2019-2020 på 

Charlotteskolen og Hedehusene Skole. Det betyder, at der bliver  

hygget i klasserne og ønsket god sommerferie.  

Vi kiggede forbi Charlotteskolen, hvor 0. klasse sang morgensang for 

forældrene, 1. klasse skulle skyde med vandpistoler, 2. klasse spiste 

morgenmad med forældrene udenfor, 3. klasse spiste morgenmad i 

klassen og 6. klasse spiste morgenmad i klassen og spillede fodbold 

på banen (billede-link). 

Normalt afslutter skolerne med en fællessamling, hvor sommerferien 

bliver sunget igang med sangen "Ferie, ferie, ferie", men i disse  

corona-tider foregår det klassevis. 

 

Nyhedsbrev  

Mindeværdig… 

DIMISSION PÅ SKOLERNE 

Onsdag den 24. juni afholdte Charlotteskolen og Hedehusene Skole 

dimission for afgangseleverne. 

På grund af corona blev det desværre under lidt andre  

omstændigheder end normalt, men eleverne og deres familier fik en 

god og mindeværdig afslutning på grundskolen alligevel.  

Vi var med på Charlotteskolen, da 9.B fik deres afgangsbeviser, og på 

Hedehusene Skole, da 9.A fik deres afgangsbeviser. Derudover blev 

der holdt taler af skolelederen og elevernes lærere (billede-link). 

Tidligere på dagen havde eleverne holdt afslutning på skolerne på  

forskellig vis. Vi var med, da eleverne i 9. klasse på Hedehusene Skole 

spillede rundbold med lærerne og pædagogerne fra Klub Inn på  

banerne ved Charlotteskolen... og vi lovede, ikke at nævne noget om, 

hvem der vandt (billede-link). 

Stort tillykke til alle - held og lykke fremover. 
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God     trivsel 

Fakta 

Læringshuset er en science-

skole, hvor eleverne arbejder 

undersøgende med fokus på 

naturvidenskab og teknologi 

 Nyt fra lokalområdet 

Byd velkommen til…                        Lise  

SFO-LEDEREN I LÆRINGSHUSET 

Lise Bangsgaard er afdelingsleder på Hedehusene Skole 

og kommende SFO-leder i Læringshuset. Vi mødte  

hende til en kort snak.  

Hvad er din baggrund? 

Jeg er uddannet pædagog fra Gladsaxe Seminarium tilbage i 1981. 

Derudover har jeg en uddannelse som mediator og coach samt diplom 

i ledelse og organisation. Ret hurtigt i livet blev jeg klar over, at det 

med at arbejde med mennesker var mig. Jeg har også været i praktik 

i Statsfængslet ved Horserød. Men da jeg blev afdelingsleder efter 1 

år i en fritids- og ungdomsklub i Gladsaxe Kommune, fandt jeg ud af, 

at arbejdet med børn og unge samt ledelse af personale var enormt 

spændende. Det med at påvirke en proces, se andre udvikle sig og 

lykkedes med noget motiverer mig meget. Derfor har jeg også  

coachet en del i min fritid.  

I midten af 90’erne kom jeg til Hedehusene, da tre fritidshjem skulle 

fusionere og blive til Pyramiderne. Et byggeprojekt, hvor børnene blev 

tænkt ind i arkitekturen og indretningen. Lidt ligesom i Læringshuset i 

Nærheden. Det med at skulle fusionere børne- og personalegrupper er 

derfor ikke helt nyt for mig. Senere blev fritidshjemmet til SFO og en 

del af skolen, og jeg blev afdelingsleder for indskolingen. Så selvom 

jeg har været i branchen en del år nu, så har min funktion og de  

medfølgende udfordringer løbende ændret sig undervejs. 

Hvordan griber du arbejdet an?  

Jeg har det sådan, at når jeg kommer ind på arbejdspladsen om  

morgenen, så tager jeg den professionelle kasket på. Det vil sige, jeg 

skal være velovervejet og fremme i skoene i forhold til min  

opmærksomhed, fremtoning og min måde at formulere mig på. Jeg er 

heller ikke bleg for at tage hænderne op af lommerne. Som leder skal 

jeg være ansvarlig og pligtopfyldende, samtidig med der også er plads 

til den gode stemning undervejs, hvor vi griner og har det sjovt  

sammen. Der er lidt italiener gemt i mig.  

Det er spændende at drøfte ting, og man kan faktisk godt sige sin  

mening og være uenige undervejs, uden at bære nag, når man går ud 

ad døren. Man skal kunne føle sig tryg. Selvom man har markeret min 

holdning, så bliver det mellem os. Fortrolighed fylder også meget i mit 

arbejde. Jeg taler med mange i løbet af min dag, og det er ikke altid 

kun arbejdsrelateret, når man arbejder med mennesker og deres  

familier. Jeg kan i den forbindelse anbefale bogen Unboss, der blandt 

andet handler om at være en partner i et team, og at din leder ikke 

har alle svarene, men hun kan stille de gode spørgsmål. Det her  

handler ikke om budgettet. Det er den værdi, du skaber for borgerne, 

som er centrum.  

Hvad laver du i fritiden?  

Jeg bor på Frederiksberg med min mand. Vi har to børn og et  

bonusbarn, som for længst er flyttet hjemmefra. Dem bruger jeg  

selvfølgelig rigtig meget tid med. Derudover holder jeg meget af at 

være i vores sommerhus, hvor jeg er tæt på naturen, går og cykler og 

ture eller læser bøger og hører lydbøger. Jeg går også ofte på  

restaurant, på museum, i teatret, til koncerter eller til standup. 

  

Husk… 

AKTIV FERIE OG REJSEREGLER 

Er du hjemme i sommerferien? Der er masser at lave i sommerferien, 

hvis du er hjemme i Høje-Taastrup Kommune - tag dine venner eller 

din familie med ud i naturen og sommervejret. Læs mere og tilmeld 

dig her: about.wannasport.dk/aktivferiehtk  

Høje-Taastrup Kommune følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger 

i forhold til eventuel karantæne, inden man må komme i skole, hvis 

man har besøgte bestemte lande i ferien. Læs mere på um.dk 
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Problembaseret 

      læring 

Høj 

faglighed 

Læs også de… 

KORTE NYHEDER 

- FRA BYGGEPLADS TIL LÆRINGSBIOTOP 

Eleverne fra 1. klasse på Hedehusene Skole og 4. klasse på  

Charlotteskolen har været i gang med at etablere et lærings- og  

naturgenopretningsrum til fremtiden ved Hedehushallen. Skolerne 

samarbejder med Cirkuspavillonen fra Charlottekvarteret - Mennesker 

i Fokus, som også har en landskabsarkitektuddannet praktikant og en 

virksomhedspraktikant til rådighed nogle timer om ugen (billede-link). 

Vi var med, da 1.B på Hedehusene Skole var i skolehaven 4. juni 

(billede-link). 

 

- SKOLEPATRULJEN KOM TILBAGE PÅ HOVEDGADEN  

Siden midten af marts, hvor den landsdækkende skolelukning på 

grund af corona-smittefare fandt sted, har skolepatruljen på  

Hovedgaden været lukket ned. Men fra den 8. juni var de frivillige  

elever fra 6.-7. klasse på Hedehusene Skole tilbage i fodgængerfeltet, 

hvor de skaber tryghed i trafikken for både børn og voksne (billede-

link). 

 

- GANG I FØRSKOLEN PÅ SKOLERNE 

Der er også gang i førskolen på Charlotteskolen. Børnene har været 

på ture i lokalområdet og haft besøg af Trine fra Ansgarkirken i  

Hedehusene til rytmik og sanglege. Derudover har de været i gang 

med projektet "Hvem er jeg?", hvor de også har prøvet at fremlægge 

for hinanden. En slags introduktion til den projektbaserede  

undervisning, som venter de næste år, når de starter i skole. Vi  

glæder os til at følge dem (billede-link). 

Børnene i førskolen på Hedehusene Skole er normalt sammen med 

pædagogerne i SFO'en, men de har også haft besøg af deres  

kommende lærere fra 0. klasse. Tidligere har de været på tur til  

Hedehuset og til mini-koncert med Trine & Co. fra Ansgarkirken, der 

endnu engang har været forbi en af skolerne kvit og frit (billede-link). 

 

- NØDUNDERVISNING I 0. KLASSE PÅ SKOLERNE 

I denne corona-tid har der været nødundervisning først hjemme og i 

anden omgang på skolerne. Også i 0. klasse. Eleverne har blandt  

andet opholdt sig mere udenfor i løbet af skoledagen, end de plejer. 

Her er det 0. klasse på Charlotteskolen, som i løbet af de seneste uger 

blandt andet har arbejdet med opgaveløb, trafiklære og øvet  

bogstaver med kridt og blomster (billede-link). Og her er det 0. klasse 

på Hedehusene Skole, der har været i Zoologisk Have (billede-link). 

 

- 2. KLASSE BESØGTE BYHAVEN I NÆRHEDEN 

Ved siden af Læringshuset i Nærheden ligger Byhaven naturskønt ved 

den lille sø, som områdets brugere frit kan benytte. Her er det 2.  

klasse på Hedehusene Skole, der bager snobrød, kigger på fauna og 

flora samt leger på legepladsen ved Springcenteret (billede-link). 

 

- HEDEHUSENE SKOLE INDRETTER PROJEKTLOKALE 

8. klasse på Hedehusene Skole har de sidste dage været igang med at 

indrette et projektlokale på skolen i det nuværende timeouten (billede

-link). Fortsættelse følger. 

 Nyt fra skoleverdenen 

 

Kontakt | Kl. 7.45-15.15 | Charlotteskolen Charlotteskolen@htk.dk 43352340 | Hedehusene Skole Hedehuseneskole@htk.dk 43352140 

Hej Charlotteskolen og Hedehusene Skole! Vi ses i Læringshuset i 2021 :) 
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