København den 2. august 2017

Kære alle omkring Sankt Petri Skole
Vi ønsker jer velkommen til skoleåret 2017/18, og vi håber, at alle er kommet godt tilbage fra ferierne!
Vi vil gerne give et tilbageblik på sidste skoleår og se frem til det næste med denne lille orientering.
Vi glæder os over, at skolen har et virkeligt godt ry og er meget attraktiv – elever, forældre og personale får
skoledagen til igen og igen at gå op i en højere enhed. I sidste skoleår havde vi godt 600 elever, og det
kommende skoleår starter med 619 elever. Det er udtryk for, at selvom vi f.eks. har vanskelige
bygningsmæssige betingelser og har været i stormvejr på grund af skolens historie, er vores faglige og
pædagogiske arbejde så godt, at mange gerne vil gå på skolen.
Gennem skoletiden arbejder vi for, at dagligdagen er tryg, udviklende og lærerig for den enkelte elev. Når
eleverne efter endt skolegang forlader os, skal det være med en god fornemmelse og gode resultater.
Derfor er vi meget stolte af, at 9. klasserne ved de danske afgangsprøver (FP9) og de tyske mittleren
Abschlussprüfungen (Sek I) har opnået meget flotte resultater! Se detaljer på:
http://sanktpetriskole.dk/Default.aspx?ID=2403
Også studenterne på den seneste årgang har klaret det flot – alle har bestået og har opnået et
karaktergennemsnit på 2,1. Dermed ligger vi over det tyske gennemsnit, som er 2,5 og over de andre tyske
udlandsskoler, der har et gennemsnit på 2,3 til 2,4.
I skoleåret har vi også revideret skolens værdigrundlag (http://sanktpetriskole.dk/Default.aspx?ID=208) og
for første gang og i fællesskab mellem lærere og ledelse besluttet et skoleprogram. Programmet indeholder
dels hvilke traditioner og standarder, vi allerede har og er kendt for og dels for hvilke visioner, vi har, og
hvilke mål vi vil nå på skolen. Programmet bliver indenfor kort tid præsenteret for
forældrerepræsentantskabet og på intranettet.
Et kernepunkt i programmet er, hvordan vi praktiserer at være Begegnungsschule med vores sprogkoncept
som et væsentligt element. Vi har udviklet og konkretiseret konceptet:
Der er etableret faglokaler for tysk som fremmedsprog og dansk som andetsprog, der er anskaffet nye
undervisningsmaterialer, etableret fagudvalg for begge fag og lærerkorpset er forstærket og udvidet på
sprogundervisningen. Det er store fremskridt. Med hjælp fra ekstern rådgivning har vi udviklet nye ideer,
som nu skal omdannes til beskrivelser og struktur, der, fordi de kan blive gennemgribende, indføres i
skoleåret 2018/19.

Vi har arbejdet intensivt med strukturen i vores gymnasium, og der er nu flere ændringsforslag, der i det
kommende skoleår skal forhandles med de tyske og danske myndigheder og til sidst vedtages. Det drejer
sig om at forbedre og udvide vores tilbud, således at eleverne får flere valgmuligheder.
I det kommende skoleår har vi 13 elever i 3. G (12. klasse) – den nye 10. klasse starter ligeledes med 13
elever.
I det forgangne skoleår har vi for første gang gennemført en forudseende sammenlægningsproces med de
tre 6. klasser, og vi vil i det kommende skoleår med de to store 7. klasser afprøve de pædagogiske
foranstaltninger, der er indført og justere dem undervejs, hvis det er nødvendigt.
I de foregående uger har vi ansat hele 15 nye lærere. Disse nye kolleger vil forandre skolen med deres
ideer, hvad vi glæder os meget til. Vi vil samtidig bede om støtte til de nye og forståelse for, at for både de
nye lærere, elever og forældre vil der opstå uvante situationer.
I sommerferien har vi gennemført nogle forbedringer af de fysiske faciliteter: Gymnastiksalen, enkelte
klasseværelser og toiletter er renoveret, og ventilationssystemet i Larslejsstræde er hovedrengjort, således
at indeklimaet og dermed det fysiske undervisningsmiljø er blevet tydeligt forbedret. Samtlige
klasseværelser er gennemgået og istandsat eller ”trimmet”, så undervisningen kan starte gnidningsfrit på
mandag. Fem klasseværelser og et faglokale får i uge 32 udskiftet og fornyet deres inventar.
De sidste tre klasseværelser er nu udstyret med fast installeret projektor, pc og højttalere, og om et par
uger har vi et ”mobilt it-rum” i form af et klassesæt med bærbare pc’er (doneret af DB Schenker m.fl) og en
ny opfyldt iPad-kuffert til rådighed, således at det tekniske grundlag for pædagogisk og metodisk udvikling
indenfor it-området er blevet tydeligt forbedret.
Sidste skoleår indførte vi årgangsteam for at styrke samarbejdet på tværs af årgangene. I dette skoleår vil
alle lærere yderligere blive en del af et team, der beskæftiger sig med skoleudvikling indenfor et
fokusområde.
Fokusområderne kan være: Kooperativ læring (som stadig står i centrum for vores undervisning, og alle
klasser får udleveret en værktøjskasse til at gennemføre undervisningsformen), differentiering i
matematikundervisning, al undervisning er sprogundervisning, nye FP9 prøveformer (historie, religion og
samfundsfag), mediekoncept m.m.
Det er eksempler på fokusområder, som vi arbejder videre med i kommende skoleår.
De sidste nye tiltag vi vil nævne fra sidste år, fordi de fortsætter i det nye, er etableringen af en
skolesanitetstjeneste, forældrekaffe, fester, morgensamlingen i Christian V salen, en ny Sankt Petri sangbog
er trykt og indgår i den forøgede musiske aktivitet i undervisningen, og endeligt møder mellem vores elever
og eleverne på de andre skandinaviske skoler.
Forude er med sikkerhed endnu et spændende skoleår! Vi indbyder alle til at være med at præge det og
derigennem bringe vores skole endnu mere foran.

Ulrikke, Mogens og Karla

