Nyhedsbrev – Julen 2021
Kære elever og forældre
Så blev det næsten jul – men desværre nåede coronaen lige at finde kræfter igen – så grundskolen er sendt
et par dage hjem med fjernundervisning, og gymnasiet måtte kigge langt efter julefesten. Luciaoptog,
julegudstjenester for grundskolen og medarbejdernes julefrokost har vi også måtte aflyse. Øv! Vi krydser
fingre for, at det ikke bliver nødvendigt med flere restriktioner i det nye år.
Valg af bestyrelsesmedlem og af ny tilsynsførende
Den 28. oktober var der indkaldt til valgmøde, hvor forældrekredsen skulle vælge ét nyt medlem til
bestyrelsen. Jonina Nonginthirath var på valg og genopstillede – og fik fornyet sit mandat. Tillykke!
Efter denne valghandling ser skolens bestyrelse ud som følger:
•
•
•
•
•

Jakob Egeris Thorsen (formand)
Ingeborg Piil Habekost Bui
Mathias Grange Persson
Benny Lindeberg
Jonina Nonginthirath
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Herudover skulle der vælges ny tilsynsførende i grundskolen, og vores tidligere tilsynsførende Jette Hansen
kunne ikke genvælges. Til gengæld kan jeg med stor fornøjelse benytte lejligheden til at henvise til Jette
Hansens seneste tilsynserklæring, hvor der blandt andet står:
“Jeg mødte faglig rigtig god undervisning. Jeg mødte megen faglig stolthed, både fra elever og lærere. Jeg
mødte gode relationer lærere og elever imellem. […] Jeg mødte mange, som gerne ville fortælle om deres
skole, både elever og lærere.”
I er velkomne til at læse hele tilsynserklæringen her:
https://nsg.dk/om-nsg/masser-af-ros-til-grundskolen-fra-tilsyn-2021/
Den tilsynsførende ved en fri grundskole i DK skal være certificeret i Børne- og Undervisningsministeriet, og
på valgmødet havde ledelsen stillet René Glud Jensen i forslag. René har tidligere været skoleleder i
Rudersdal kommune og har i en årrække fungeret som tilsynsførende ved andre frie skoler. René blev valgt
med applaus og besøgte allerede i fredags NSG for første gang, hvor førstehåndsindtrykket var meget
positivt.
(De private gymnasier i DK - som NSG’s gymnasieafdeling hører under - har ikke tilknyttet en tilsynsførende
efter samme model).
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NSG 2025
Og så kan jeg med stor glæde fortælle, at vi under overskriften ”NSG 2025” har nedsat en udviklingsgruppe
på skolen med repræsentanter fra bestyrelse, ledelse, medarbejdere og elever.
Udvalgets opgave bliver at være motor for den helt grundlæggende udvikling af NSG som en fri katolsk
jesuitter-skole. Det handler både om at tydeliggøre grundlaget, hvad angår menneskesyn, læringssyn og
dannelsesideal – og om at rammesætte arbejdet med at virkeliggøre vores drømme i forhold hertil.
Første skridt bliver en temadag for alle medarbejdere om ”Det kristne livs- og menneskesyn”.
Målet med eftermiddagen er:
•

Videreudvikling af fælles forståelse og fælles sprog i forhold til det kristne livs- og menneskesyn.

•

Fokus på sammenhængen imellem: NSG´s livs- og menneskesyn, dannelsesidealet (TRÆET, som
hænger i alle klasser) og så vores pædagogiske hverdagspraksis.

På denne dag vil der være tre korte – og forhåbentlig inspirerende - oplæg med efterfølgende
gruppedrøftelse. Målet er blandt andet input til tekst vedr. skoles livs- og menneskesyn.
Oplægsholderne bliver: Martin Chase (leder af ordenssamfundet jesuitterne i DK), Rikke Juhl
(folkekirkepræst i Lutherkirken - og på NSG) og undertegnede.
Vi slutter dagen af med en fælles evalueringsmiddag på lærerværelset.
Temaeftermiddagen skal ses som startskud til et 2-årigt udviklingsarbejde, hvor vi skal arbejde med at
videreudvikle Niels Steensens Gymnasium som en fri katolsk skole.
Til inspiration og rammesætning af dette arbejde har udviklingsgruppen besluttet at bruge et af de seneste
skriv fra centralt hold hos Jesuitterne: ”Jesuit schools - A living tradition”.

Jesuit schools – A living tradition in the 21. century:
Secretariat for Secondary and Pre-secondary Education, Society of Jesus, Rome 2020.
1.

Jesuiterskoler er forpligtet på at være katolske og på - i dialog med andre religioner og livssyn - at arbejde med alle elevers
åndelige dannelse som en integreret del af skolens samlede opgave

2.

Jesuiterskoler er forpligtet på at skabe et sikkert og sundt miljø for alle

3.

Jesuiterskoler er forpligtet på at have elevernes globale medborgerskab som mål

4.

Jesuiterskoler er forpligtet på at drage omsorg for hele skaberværket

5.

Jesuiterskoler er forpligtet på - og til - retfærdighed

6.

Jesuiterskoler er forpligtet på at være tilgængelige for alle

7.

Jesuiterskoler er forpligtet på interkulturalitet
“Det forhold, at der findes og foregår et ligeværdigt samspil mellem forskellige kulturer, og at der er mulighed for at skabe fælles kulturelle
udtryk gennem dialog og gensidig respekt.” (Unesco-konventionen, 2005)

8.

Jesuiterskoler udgør et globalt netværk, og er forpligtet på at samarbejde tæt om den fælles opgave

9.

Jesuiterskoler er forpligtet på ”Human Excellence”
(Alle skal til alle tider være og gøre deres bedste)

10. Jesuiterskoler er forpligtet til livslang læring
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I vil med sikkerhed høre mere om ”NSG 2025”. Det er herunder også hensigten at involvere
forældrerepræsentantskabet i arbejdet - samt løbende at orientere til forældremøder mv.

Forældrefond på NSG
Niels Steensens Gymnasium har en klar målsætning om at have en bred og mangfoldig profil; både
kulturelt, religiøst og socioøkonomisk. Det er således også målet, at så få forældre som muligt må fravælge
skolen på grund af økonomi. Derfor forsøger vi også at holde skolepengene relativt langt “nede”
sammenlignet med andre frie grundskoler og gymnasier på Østerbro.
Indimellem får skolen imidlertid henvendelse fra familier på NSG, som på grund af fx skilsmisse,
arbejdsløshed eller sygdom har fået problemer med at klare udgifterne til skolepenge, studierejser mv. For
at kunne række disse familier en hjælpende hånd, opretter vi nu “NSG´s Forældrefond”.
Ønsket er, at hver familie på NSG bidrager til fonden med kr. 35,- om måneden i forbindelse med den
månedlige indbetaling af skolepenge. Beløbet går ubeskåret til forældrefonden, som vil blive administreret
af skolens ledelse.
Da vi friskt antager, at et særdeles stort flertal af jer forældre vil sige ”Ja, det er en fremragende idé med en
forældrefond!” har vi beslutter, at betalingen hertil automatisk begynder den 1. april 2022 for alle familier
på skolen.
Fra denne dato trækkes der altså yderligere kr. 35,- i skolepenge pr. familie.
Indbetalingen er selvfølgelig helt frivillig, og hvis I som forældre IKKE ØNSKER at indbetale til forældrefonden,
bedes I senest den 15. marts 2022 meddele dette til vores controller på bogholderi@nsg.dk
Vi skriver ud en ekstra gang i februar vedr. mulighed for framelding.

Glædelig jul til alle!
Tilbage står at sige: Tusind tak for 2021, - og glædelig jul og godt nytår til jer alle.
Jeg har nu været på NSG et halvt år – og glæder mig i den grad over mit nye arbejde.
Skolen er fuld af skønne elever og dertil dygtige og engagerede medarbejdere – med masser af mod på at
holde katolsk skole med Niels Steensen i hånden.
Vi glæder os til at se jer tilbage på NSG i 2022:
•
•

Grundskolen: Onsdag den 5. januar, hvor alle møder efter skemaet.
Gymnasiet: Mandag den 3. januar, hvor alle møder efter skemaet.

Som tidligere nævnt påtænkes nyhedsbreve udsendt fire gange om året – næste gang omkring påske.
Med venlig hilsen
Peter Franklin
Forstander
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