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Kære elever og forældre 
 
Velkommen til Simon, Thorbjørn og Martin i 6. klasse. Der går nu 186 elever på skolen, og efter ferien 
starter yderligere 4 piger i kommende 7. kl. og 22 elever i børnehaveklassen. Vi siger farvel til vores 11 
elever i 9. klasse og lander så på et samlet elevtal i nærheden af 200. Til skolestart 2017 er der 18 ind-
skrevne, så hvis der er søskendebørn, der endnu ikke er indskrevet, er fristen 1. august 2016, da I ellers 
mister søskendefordelen.  
 
Så er vi snart ved slutningen af endnu et godt skoleår. Det har været endnu et år med stabilitet i lærergrup-
pen. Med ansættelsen af Helle, der er pædagog, samt at Maj-Britt har fået ledelsen af SFOen, er der også i 
SFO og klub kommet mere stabilitet –noget vi længe har efterstræbt. Hvis I trods dette alligevel oplever 
mange forskellige ansigter i SFOen, skyldes det, at det er vanskeligt at fastholde kompetente vikarer i læn-
gere tid. Til alt held har vi lige nu Lone, Sasha og Dielza –og i skoletiden også Birgitt til at vikariere, når 
der afholdes 6. ferieuge, kurser eller ved sygdom. Vi sætter pris på dem, for det er kompetente folk, der 
har noget at byde på. 
Vi har i lighed med sidste år holdt fast i princippet om være få voksne i teams omkring indskolingsklasser-
ne. Vi fortsætter i det nye år med flere at de tiltag vi satte i havet i indeværende skoleår bl.a. vores morgen
-kurser i overbygningen. I næste uge skal vi bl.a. drøfte, hvordan vi sikrer, at de elever, der ikke har valgt 
to morgenkurser, får læringseffekt af tiden om morgenen. 
 
Tak til de mange af jer, der deltog i sommerfest og dimission i onsdags. Vi var heldige med vejret, og fik 
sendt vores afgangselever så fint afsted med stor hjælp fra 8. klasserne, der tog opgaven med at tilberede 
middag og servere seriøst.   
 
Mandag og tirsdag i næste uge har lærerne møder, og ugen ud vil der være (godt)folk på kontoret. I uge 27 
og 31 er der liv i SFO og klub og fra midt i uge 31 også på lærerværelset og kontoret. 
 
Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til at ser jer igen lørdag d. 6. august, hvor skolen er 
vært ved et fælles morgenbord. Mødetiden er kl. 9-12, og der er mødepligt for alle elever. Vi lægger pro-

gram ud på intra.  
    Venlig hilsen 
     Elisabeth 

 
 

God idé 
 

 
At være en del af et fællesskab er vigtigt for alle, og der kan I som forældre fx sørge 
for at de børn, der ikke har mange legeaftaler og ikke hører til de mest populære også 
får en mulighed for at blive indlemmet i fællesskabet. 
Læreren bedes om at sammensætte blandede grupper á 3-4 elever, der hentes i SFO/
klub én gang om måneden og tager med hjem hos hinanden og spiser aftensmad. For-
ældre henter igen kl. 20.00, så man kan nå hjem til sengetid. Grupperne kan fx køre 1 
år ad gangen, hvor man så kommer i nye grupper. 
Nogle klasser har valgt at forældrene i forbindelse med afhentning drikker en kop kaf-
fe sammen.  

Husk 
 
 
 

 

 At få ryddet garderoben op og 
tjekket glemmekassen for glem 
tøj. 

 At få afleveret bøger og tømt 
din skoletaske helt! 

 At få brugt lidt ferietid på at 
læse gode bøger 

 At være sammen med andre –
væk fra skærmen…. 


