
Tusinde tak for jeres deltagelse på julemarkedet, hvor vi oplevede, at stort set alt blev udsolgt. Når ugen er 
omme kender vi overskuddets størrelse, og så vil elevrådet kunne se på, hvordan man ønsker, at overskuddet 
kan bruges. 
 
Velkommen til ny lærer: Camilla Buch. Velkommen også til nye elever: Silke i 1. kl. og Cice i 2. kl. og Chri-
stina i 7. kl. 
 
Sidste skoledag før jul d. 21. dec. går vi med alle elever i kirke. Hvis I har tid og lyst til at deltage, er I vel-
komne. Første dag efter ferien er torsdag d. 5. januar. 
 
Der spørges ind til, hvorfor vi til sommer holder en længere sommerferie end tidligere. Vi har i alle skoleår 
gennemsnitlig 200 skoledage lige som i en kommunal skole – også i næste skoleår. På UVMs hjemmeside står 
følgende om skolernes ferie: 
Der tegner sig ofte generelt det billede, at de fleste børn har vinterferie i uge 7 eller 8, at de 3 dage før påsken 
er fridage, at dagen efter Kristi Himmelfart holdes fri, at sommerferien varer cirka 7 uger, og at de fleste sko-
ler holder efterårsferie i uge 42. Nogle skoler holder helt eller delvist fri den 1. maj, andre holder fri på 
grundlovsdag den 5. juni. 
Det eneste, der er fastsat centrale regler om, er at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. 
Det er besluttet af hensyn til afholdelsen af folkeskolens prøver. 
Grunden til at vi holder en uges længere ferie er, at vi de to foregående år har holdt kortere ferier, idet vi jo har 
valgt at afholde 1. skoledag på en lørdag. I de år har vi så holdt flere feriedage i forbindelse med nytår, st. be-
dedag m.m. I folkeskolen starter man som regel skoleåret op midt i ugen på en hverdag. 
Til sommer 2017 skulle vi vælge, om vi skulle starte d. 5. august eller d. 12. august. Valget faldt på d. 12., da 
skoleåret slutter på den sidst mulige dato nemlig fredag d. 29. juni. Skoleåret ville overstige de 200 dage, hvis 
vi havde valgt d. 5. august, og det ville så indebære, at vi 
skulle lægge virkelig mange ekstra feriedage ind spredt 
over skoleåret. SFOen holder åbent fra mandag d. 31. juli 
2017. 
1. klasse får nye møbler i uge 4, og der er indkøbt 4 nye 
symaskiner til design-undervisningen. 
 
De forældre, der mangler at underskrive kautionsbeviser, 
bedes runde kontoret i tidsrummet 8.30-14. 
 
Nyt fra SFO og klub: 
Vi julehygger i hele december med julebagning, jule-
pyntning og julelege i hallen. Og så pakker vi julegaver 
ind. 
Børn, der er tilmeldt SFO, er velkomne til at gøre brug af 
morgen-SFO. Hvis man ikke er tilmeldt SFO, kan I tilkø-
be morgenmodul til en pris af 93,-kr. pr. måned. Så er 
der mulighed for at være i SFOen, de voksne har tilsyn 
med børnene, og man kan få morgenmad. Hvis man går i 
Klub, og gerne vil gøre brug af morgen-SFOen kan I og-
så tilkøbe morgenmodulet. Hvis morgenmodulet ikke er 
tilvalgt, møder barnet først ind på skolen hen ad 8-tiden 
og opholder sig i klasselokalet. 
 

Så rundede vi de 200 elever, og det udløste kage 
til alle…. 
Vi har ledige pladser: til drenge i 1. kl., til drenge 
og piger i 7. kl. og en enkelt ledig plads M/K i 8. 
klasse. Der er også ledige pladser til piger i børne-
haveklassen med start til sommer. 
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