Nyhedsbrev – september 2021
Kære elever og forældre
Så gik de første fire uger af skoleåret – og selvom Corona stadig løbende sender elever og klasser i isolation,
oplever vi - alt andet lige - en næste normal skolehverdag. Og det er så skønt! Vi har afholdt de første
forældremøder, elevrådsmøder, morgensamlinger, gudstjenester, fredagscaféer og fester – og sender i disse
uger de første klasser afsted på introture og retræter.
Skolens ledelse
Som bekendt tiltrådte undertegnede som rektor den 1. maj 2021, og selvom jeg stadig føler mig spritny,
glæder jeg mig i den grad over mit nye job. NSG er fyldt med dygtige og engagerede medarbejdere, der hver
dag gør deres ypperste for at virkeliggøre drømmen om NSG – med en hverdag præget af både ambitioner
og omsorg.
Ledelsesmæssigt har NSG det sidste års tid været præget af store udskiftninger, og jeg kan nu med meget
stor fornøjelse præsentere jer for skolens nye ledelse, der foruden undertegnede som rektor, ser ud som
følger:
Grundskolen:
•

Rikke Malmberg, skoleleder.
Rikke kommer fra en stilling som viceskoleleder på Institut Sankt Joseph på Østerbro og tiltræder
stillingen som skoleleder på NSG den 1. oktober 2021.

•

Søren Østergaard, viceskoleleder.
Søren tiltrådte sin stilling den 1. august 2021. Søren har tidligere undervist på NSG i næsten 10 år.

Gymnasiet:
•

Sofie Paludan, vicerektor.
Sofie tiltrådte som vicerektor den 1. maj 2021.

•

Kåre Seidelin, uddannelsesleder.
Kåre har undervist på NSG i en årrække og tiltrådte som uddannelsesleder i 2017.
(Kåre er desværre pt delvist sygemeldt, og senere på året på barsel, og ventes derfor først tilbage på fuld kraft den 1. marts 2022).

Som nyt ledelsesteam er vi godt i gang med at finde vores form og plads – dertil kommer, at
administrationen flytter i nye lokaler omkring biblioteket omkring den 1. december. Målet er at samle al
ledelse og administration centralt i skolen – med vores smukke bibliotek som omdrejningspunkt.
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Nyt datasystem:
Den 1. januar overgik NSG til nyt datasystem – UV-Skole (UV-data). Efter lidt indkøringsvanskeligheder i
foråret er vi nu i administrationen kommet helt ind i det nye system og kan begynde at se dets mange
fordele. En af de store fordele er, at vi kan massekommunikere direkte til forældrenes mailadresser, når der
er vigtig information. Vi anvender også UV-skole til at udsende skolepengeopkrævninger.
Desværre har vi oplevet, at de store mailklienter (Hotmail og Gmail) ikke altid er så glade for vores
massekommunikation, med det resultat at udsendelserne ofte havner i modtagerens mappe for uønsketpost (spam) og derfor aldrig når frem som tilsigtet. Så for at undgå, at I forældre går glip af vigtig
information, bedes I markere adressen no-reply@uvdata.dk som en sikker afsender i jeres mailklient. Der er
altid en NSG-mailadresse tilknyttet udsendelserne, så man kan godt besvare mailen direkte til afsenderen
selvom der står ”no-reply”.
SPAR PENGE! Tilmeld skolepengeopkrævningen til Betalingsservice:
Vi opfordrer alle forældre til at tilmelde opkrævningen fra skolen til Betalingsservice. Dette har flere fordele,
dels tilpasser opkrævningen sig automatisk, når der er ændringer til det faste månedlige beløb, eksempelvis
når vi opkræver for introture, lejrskoler, retræter og årbog.
Dels opkræver skolen et gebyr på 50 kr./måned for de aftaler der ikke er tilmeldt BS. NSG vil gerne give alle
forældre en fair chance til at få tilmeldt aftalen til BS, inden gebyret opkræves, hvorfor vi først sætter det på
aftalerne fra november opkrævningen, som udsendes lige inden efterårsferien.
Du kan altid læse mere om skolepenge og betalinger på vores hjemmeside, ligesom du altid er velkommen
til at kontakte skolens økonomiafdeling på bogholderi@nsg.dk eller telefon 39 16 23 46.

Skolens hjemmeside:
NSG skal have ny hjemmeside, og inden vi henvender os til et firma, vil jeg ikke undlade at spørge om
følgende: Findes der mon en forælder, der arbejder professionelt med opbygning af hjemmesider/webdesign – og som kunne tænke sig at assistere skolen i dette arbejde?
(Selvfølgelig mod betaling – til vennepris

).

Gudstjenester og temadag om Niels Steensen:
I efteråret afholdes der Høstgudstjenester og Allehelgensgudstjenester. Gudstjenesterne er økumeniske
med præsterne Martin Chase (katolsk præst, jesuit) og Rikke Juul (præst i Lutherkirken, Østerbro). Hvis I
som forældre skulle have tid og lyst til at deltage, er I meget velkomne.
Tidsplanen ser ud som følger:
Onsdag den 29. september: Høstgudstjeneste (økumenisk):
Tema: Frans af Assisi og bæredygtighed.
Kl. 8.30: 6.+7.kl.
kl. 9.15: 8.+9.kl.
Kl.10.05: G10 + gymnasiet.
Mandag den 1. november: Alle sjæles gudstjeneste (økumenisk):
Kl.8.30: 6.+7.kl.
Kl.9.15: 8.+9.kl.
Kl. 10.05: G10 + gymnasiet.

Den 25. november er det Niels Steensens festdag. Her vil der være forskellige aktiviteter for både
grundskole og gymnasium. Alle med afsæt i Niels Steensens liv – i hans store, anerkendte
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videnskabelige arbejde og i hans livslange optagethed af mysteriet i verden - af det gode, det smukke og det
sande. Det hele sammenfattet i Niels Steensens egne ord:
Skønt er det, vi ser
Skønnere er det, vi forstår
Skønnest er det, vi ikke fatter

Til sidst vil jeg blot nævne, at vi som ny ledelse på NSG meget gerne tager imod ris, ros og gode perspektiver
- så tøv ikke med at tage kontakt, hvis I har noget på hjertet.
Nyhedsbreve påtænkes udsendt fire gange om året - næste gang ved juletid.
Med venlig hilsen
Peter Franklin
rektor
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