
I denne uge har vi 6 elever på besøg i forskellige klasser, som gerne vil opleve, hvordan det er at være elev på 
vores skole. Dejligt, håber I får gode oplevelser. 

Børnehaveklassen med start til sommer er fyldt op, og der er venteliste. Vi indskriver p.t. elever til børnehave-
klassen med start i august 2017. Der er også skrevet elever ind til de efterfølgende år, men ring og få dit barn 
skrevet op, så du er sikker på muligheden for at få en plads. Ét af de kriterier vi sammensætter klasserne efter 
er tidspunktet for indskrivning. Vi vil meget gerne have evt. søskende-børn skrevet op 
så tidlig som muligt, så børn udefra ikke opskrives forgæves på ventelister. 

P.t. har vi ledige pladser i:       

 Nuværende bhv. kl.: plads til både piger og drenge 

 3. kl. enkelte ledige pladser til drenge 

 4. kl. enkelte ledige pladser til piger/drenge 

 6. kl. ledige pladser til piger/drenge 

 7. kl. enkelte ledige pladser til piger/drenge 

 8. kl. ledige pladser til piger 

Rigtig godt nytår til jer alle. Så er vi i gang igen med god varme fra vores nye varmekilder. 
Helle er startet i SFO og i 3. kl., og Anne Marie er i virksomhedspraktik på kontoret ca. 8 timer om ugen. 
I SFOen er der mulighed for at slå sig ned til torsdagskaffe og få lidt indblik i, hvad der sker. Hvis I ligger inde 
med legetøj, spil eller andet, som I tænker kan bruges i SFO/klub, er det rigtig godt, hvis I lige spørger  perso-
nalet, om det kan bruges, før I kommer med det. Vi har overflod af jumbobøger, men vil blive meget glad for 
mere lego. 
Så blev vores ”glade væg” færdig, og selvom det har været en langvarig proces, er vi rigtig glade for resultatet, 
hvor Cykelmyggen Egon og Snuden nu er kommet på plads.  
Vi er i gang med en proces, hvor der i bestyrelsen arbejdes med at revidere skolens værdigrundlag, så det er i 
tråd med, hvad der afspejles i hverdagens praksis. Der tages udgangspunkt i de værdier, der blev formuleret 
ved skolens oprettelse for 4 år siden. I vil få mulighed for at komme med input og synspunkter senere i proces-
sen.  
Mange af vores forældre er forhindret i at bidrage på de to årlige arbejdsweekender. Derfor er det godt, at I ind-
imellem har mulighed for at bidrage til fællesskabet i andre sammenhænge. Jeg efterlyste i december forældre 
til at hjælpe med at få malet loftet i hjemkundskab færdigt. Der er ikke nogle, der har givet lyd, så nu prøver vi 
igen, og så må I gerne give besked hurtigt: 
På arbejdsweekenden i oktober gik en gruppe forældre i gang med at male loftet i hjemkundskabslokalet. 
Det blev ikke helt færdigt, så d. søndag d. 24. januar ønsker vi at samle et maler-team igen. I bedes give 
besked til mig, hvis I vil hjælpe. 

Januarnyt  

Da Lisette desværre stadig er sygemeldt med dårlig ryg, har vi måttet lægge ændringer ind i skemaerne. Vi hå-
ber, I viser forståelse for, at den bedste løsning er søgt fundet. 
Overbygningseleverne arbejder i denne tid med projektopgaver. I onsdags fik alle andre på skolen en præsenta-
tion til morgensamlingen. Det var interessant, hvilke aktuelle og seriøse problemstillinger eleverne har taget fat 
i under det overordnede emne Magt og afmagt, og iøjnefaldende hvor optagede alle skolens øvrige elever var –
også de yngste elever. Det har en stor betydning, at vi er gode til at lytte til hinandens faglige præsentationer. 
V.H. Elisabeth 
Husk følgende vigtige datoer: 
Lygtefest d. 2. feb. 17-19 for bhv.kl.-6. kl. 
Projektfremlæggelser d. 10. feb. 17.-21  for 7.-9. kl. 
Skolens generalforsamling d. 13. april kl. 19-21 for alle forældre 
Arbejdsweekend d. 16. og 17. april for alle forældre og elever 

Er det cool at være dygtig i skolen? 
”Johh, neeej-for det er ikke ´cool´-det 
er ´godt´!” 


