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Nyt fra Ledelsen
Tak for en dejlig idrætsdag.
Skolen har modtaget en donation på 5000,- fra CGI. Beløbet er søgt til at stimulere
lyst til kodning og viden om robotter. Der vil derfor blive indkøbt microbits og legoeducation godter.
Disse vil komme til at stå til fri afbenyttelse i Athenesalen. Mere info om dette
senere.
MEN skulle der være forældre ældre søskende eller en venlig tante/onkel, som vil
afholde nogle kick-start-events med microbits, så vil jeg gerne høre fra jer. Tak til
CGI og Khushboo (mor i 5. klasse)
God ferie!
Nyt fra kontoret
Husk at ansøgningsfristen til befordringstilskud er søndag den 20. oktober
Den 13. oktober omlægges busserne i hele hovedstadsområdet. Det betyder
ændringer for nogle af de busser, der kører tæt på Atheneskolen. Tjek derfor
rejseplanen.
SFO
SFO Efterårsvejret har i denne uge vist sig fra sin solrige side, og det har vi i den
grad nydt at være udenfor i. Det har også vist sig, at nogle af Delfinerne kan være
sølvgrå kattekillinger… eller det kan de i hvert fald blive, hvis de beder om at blive
malet i ansigterne :-) Der bliver fortsat spillet mere Werewolf blandt 4. klasserne men Salahudin tager sig også tiden til at lære Katrine hvordan man spiller skak, dvs.
hvordan man vinder over ham i skak. Vi ønsker jer alle en dejlig efterårsferie! Mange
hilsner Michael, Vida og Katrine
Delfiner
Delfinerne:
Dansk (CDL):
I denne uge har nogle lært om Claude Monet, andre om flagermus og et par stykker
om gorillaer (faglig læsning). Vi har desuden sunget morgensang, stavetrænet og
øvet håndskrivning.
Tysk (CDL):
Vi har lært om transportmidlers navne og løst en lille krydsord.
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3. klasse
3. klasse
Så er det snart efterårsferie, hvilket børnene vist har brug for efter de her første
mange uger med nye indtryk, lærere, kammerater og oplevelser.. og de er nok ikke
de eneste, der har brug for en lille genopladning!:)
I ugens løb har børnene bl.a. fået lavet pynt til at hænge op i vores nye større
klasselokale, som vi flytter ind i efter ferien, vi har fået talt lidt om, hvad mobning er
for en størrelse, de har stiftet bekendtskab med den skøre Kvante Karina, og vi har
fået fejret Oscar J. som er fyldt 9 år 
Rigtig god efterårsferie
Karen
3. klasse - Tysk
I tredje klasse taler vi om mad. Tysk mad, dansk mad og livretter - og hvad de
indeholder. Eleverne har præsenteret deres livretter, som de har tegnet, og fortalt,
hvad de er lavet af - og om de spises med kniv, gaffel, ske, pinde eller med
hænderne :-) Schöne Herbstferien! Katrine
4.klasse
4.kl.:
Dansk (CDL):
De har bl.a. skrevet en halv side af efter en skønlitterær bog - for at afdække hvem
der har hvilke behov for at øve håndskrivning. Derudover har de arbejdet med
forskellige individuelle skriveprojekter. Vi har sørme også nået at spille stavstikbold.
Idræt 4
Ved I i hvilken sport Danmark er verdens-, europa- og olympiske mestre på både
dame- og herresiden? Hvis ikke, kan I bare spørge os. Efter Sørens timer i denne uge
ved vi det nemlig (vi turde ikke spørge hvornår og mod hvem af frygt for at blive
overfaldet af en flok landenavne, årstal og resultater). Søren vi er nørder og
boldmongoler! IKKE håndboldspillere! Og den der idé med at vi SELV (?!?) skal finde
på opvarmningsøvelser er altså rigtig dum. Vi blev totalt udmattede. Slavepisker!

Ugebrev 41
5.klasse
5. klasse, historie
Vi er nået til fremlæggelserne, og her er vi blevet præsenteret for nordisk mytologi,
Asgård, Odin og Thor. Vores co-pilots er ikke rigtig kommet i omdrejninger, da flere
var syge, men dem vender vi stærkt tilbage til :-) Vi har også samlet lidt op på, hvad
en god fremlæggelse indebærer, så der er lidt at leve op til for de efterfølgende, og
det kan forhåbentlig også bruges fremadrettet.
Thomas
5. Klasse kunst
5. Klasse er nu færdige med deres fugle, og flere elever fik lavet lerfigurer og
køleskabsmagneter, imens de sidste blev færdige. De arbejdede utrolig godt begge
timer- og oprydningen foregår hurtigere for hver gang. Mange er jo ikke færdige, når
timerne slutter og har svært ved at give slip😃
God weekend fra Mette
6. klasse
Da jeg netop, til 6. klasses store begejstring, har tilmeldt os paratvidensquizzen
Smart Parat Svar, har vi brugt ugen på at se finaler fra hhv. 2018 og 2019. Vi har
talt om, hvem der eventuelt skal udgøre holdet, om børnenes respektive
interesseområder og vil i uge 43 højst sandsynligt få et hold på plads. Vi har også
talt om, hvordan man kan tackle det at være ked af eventuelt ikke at komme på
holdet. Det er et vigtigst aspekt af konkurrencen, men jeg er sikker på, det kommer
til at gå helt fint. Vi glæder os og satser på at komme til Odense til finalen 
6. klasse
Jeg skal "passe" klassen til åben hus i november, hvor vi skal vise noget
undervisning, så vi tyvstartede med at få præsenteret det kommende emne om etik
og de emner, der skal diskuteres.
Vi er ved at være ved vejs ende med filosofi-citaterne, men mangler stadig at få
lavet/oplæst elevernes egne citater.
Thomas
6. klasse - Tysk
Så er jeg frygtløst tilbage efter en sidste uge med sygdom og ingen stemme! Det var
dejligt at se 6. klasse igen, og jeg valgte at forkæle dem med en introduktion til
deres første skriftlige afleveringsopgave, som skal handle om deres efterårsferie.
Derfor har de fået uddelt en “Tagebuch”, hvor de undervejs i deres ferie skal skrive,
hvad de laver - og så er der kyndig vejledning til det færdige produkt, når vi mødes
igen i uge 43. Jeg glæder mig til at høre om deres oplevelser. Schöne Herbstferien!
Katrine
Idræt 6.
Ved I i hvilken sport Danmark er verdens-, europa- og olympiske mestre på både
dame- og herresiden? Hvis ikke, kan I bare spørge os. Efter Sørens timer i denne uge
ved vi det nemlig (vi turde ikke spørge hvornår og mod hvem af frygt for at blive
overfaldet af en flok landenavne, årstal og resultater). Søren vi er nørder og
boldmongoler! IKKE håndboldspillere! Og den der idé med at vi SELV (?!?) skal finde
på opvarmningsøvelser er altså rigtig dum. Vi blev totalt udmattede. Slavepisker!
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7. klasse
7. klasse, KoSo
De sidste par gange har 7. klasse været i gang med forskellige øvelser, der handler
en del om gruppedynamik og hierarki i grupper, når man bliver stillet en opgave der
skal løses i fællesskab. Grupperne har været helt tilfældigt sat sammen, og alligevel
har de grebet opgaverne ret forskelligt an og kommet frem til forskellige resultater.
Som forventet er nogle mere aktive i selve øvelserne end andre, men alle har
deltaget, og aktivitet og ’lederskab’ skifter også hurtigt i forhold til hvilken slags
opgave de bliver stillet.

Rigtig god efterårsferie
Karen
7. klasse :
Så blev alle boganmeldelser afviklet, og jeg er meget imponeret over niveauet – og
der var tilmed en frivillig fremlæggelse fra Mascha om Tove Ditlevsen, som var flot
både på billedsiden og i den mundtlige formidling – bravo!
I historie er vi nået til Peder Wessel Tordenskiold, som var en spændende og farverig
figur blandt søens folk – efter ferien vil vi mindes ham ved at synge ”Jeg vil sjunge
om en helt” – en sjov vise om hans liv, som mange nok kender. Melodien kender alle
– den er brugt til utallige festsange, som jo er et særligt dansk fænomen.
Shreyas har haft et godt prøveforløb i klassen, og han har valgt, at han gerne vil gå
her fremover, og da vi også synes, at han har klaret det godt, er han hermed
optaget. Klassen klappede, da de hørte, at han er optaget, og vi så ham på Youtube i
en optagelse fra Louisiana, hvor han spiller to klaverstykker til Steinways
internationale konkurrence, som han vandt sidste år! Vi glæder os meget til at høre
ham spille ”live” på skolen en dag!
Ikke alene er jeres børn fagligt dygtige – de er også nogle rigtig rare og gode
kammerater!
Rigtig god efterårsferie!
Tine
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Fysik/kemi 7. - CBC
Vi har arbejdet med salte og ledningsevne. Desuden har vi snakket om elektricitet,
og om hvordan strømmen kommer fra kraftværk til stikkontakt.
Naturfagslokalet generelt
Her er lidt mere ro på igen, og alle 8.
klasses og 9. klasses elever er færdige med
deres fremlæggelser. Intet er gået i stykker
i denne uge 😊

Idræt 7. klasse
Ved I i hvilken sport Danmark er verdens-, europa- og olympiske mestre på både
dame- og herresiden? Hvis ikke, kan I bare spørge os. Efter Sørens timer i denne uge
ved vi det nemlig (vi turde ikke spørge hvornår og mod hvem af frygt for at blive
overfaldet af en flok landenavne, årstal og resultater). Søren vi er nørder og
boldmongoler! IKKE håndboldspillere! Og den der idé med at vi SELV (?!?) skal finde
på opvarmningsøvelser er altså rigtig dum. Vi blev totalt udmattede. Slavepisker!
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8.klasse
Dansk 8. Klasse
Vi har i dansk arbejdet videre med essays. Der er fokus på processen - at få ideer læse og forstå opgaverne - lave mindmaps og brainstorming. Vi er startet med
makkerpars arbejde - så individuelt arbejde og nu makkerpar efter eget valg.
Eleverne skal vidensdele og forsøge at skrive et essay sammen. De skal opleve
hinandens ideer og arbejdsmetoder. Selve produktet er ikke vigtig istedet har vi fokus på at forstå genren.
I dag får eleverne karakterer med hjem😉. De er spændte - vi har
efter foredraget hos GXU talt om forventninger, muligheder og
karakterer. Jeg fik lov til at tage et billede af den nye UU-vejleder og
har aftalt, at han besøger os i uge 44/45.
God weekend fra Mette
Biologi/geografi 8. klasse
Så blev man lige færdig med de tværfaglige oplæg, og vi troede at nu kunne vi
slappe af. Men nej. Nogen (vores forældre) havde snakket med nogen (Mette) som
havde snakket med Søren, som pludselig talte alt for meget om alkohol,
teenagehjerner, osv., osv. Og I ved hvordan det er med Søren. Han starter med
begyndelsen. Helt seriøst BEGYNDELSEN!!! Vi blev åbenbaret kodet til at elske
alkohol af at spise overmodne frugter for flere millioner år siden…. Ordet evolution
blev også nævnt (han kan ikke tale om biologi uden at nævne enten ordet ’evolution’
eller høre os i formlen for fotosyntese…). Hvorfor kan han ikke bare nøjes med
nutiden?
9. klasse
Idræt
9. Klasse har i idræt forberedt sig på at være holdkaptajner på idrtætsdagen, hvor de
har hjulpet til med at få dagen til at fungere. Det er imponerende, men ikke
overraskende hvor ansvarlige vores unge mennesker er.
Delehold
Hold 3 – engelsk
På hold 3 arbejder vi lidt med Hallooween samt ser små film med meget enkelt
engelsk. Der er undertekster, så børnene kan følge med og således lære nye ord.
Filmene handler om to små rumvasæner, Pam og Sam og fokuserer på ordlyde som
v og w samt forskellen på ord med ”sh”, ”ch”, ”z” , ”s” osv. Bagefter arbejder
børnene med opgaver, der er relateret til de respektive kortfilm. De arbejder
ihærdigt og virker begejstrede.
Mat hold 4-5 - CBC
Brøker er afsluttet og vi er begyndt på rumfang. Vi har holdt mange
gættekonkurrencer for at gøre dem mere bevidste om begrebet rumfang, og hvor
meget ting fylder. Vi har grint af hinandens gæt, når man har været waaay off i
forhold til sit gæt. Vi har også beregnet hvor mange cm3 der går på en kube der er et
lysår langt på alle sider. Det er mange. Rigtig mange! Mere præcist, 846 oktilliarder
cm3 på ét kubiklysår!

