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Kære forældre

Personalesituationen
Vi holdt ansættelsessamtaler til den ledige stilling d. 25. april,
som der var fin søgning til. Et enigt ansættelsesudvalget - der
var sammensat af bestyrelse, medarbejder og ledelse - har valgt
at tilbyde den ledige stilling til Katrine Sofie Neergaard Sørensen.
Katrine skal i skoleåret 2016/2017, som et led i sin uddannelse
ved Den frie lærerskole, i 3. års praktik. Det er en ordning hvor
årspraktikanten ansættes som lærer på en fri skole.
Katrine har bl.a. musik, drama og friluftsliv som linjefag.
Katrine skriver i sin ansøgning ”Blandt andet igennem min tid
som FDF´er er jeg selv blevet opdraget til, at være en del af et
forpligtende fællesskab”. Det harmonerer glimrende med os.
Katrine har været både leder og instruktør i FDF regi. Hun har
derfor allerede stiftet bekendtskab med undervisning.
Jeg er overbevist om at Katrine vil gå til opgaven med fuld energi og medvirke til at gøre en forskel for
eleverne.
Velkommen til Katrine. Vi glæder os til samarbejdet.
Praktikant
Carlos Christiansen vil i den kommende tid være i praktik på skolen. Carlos vil ikke skulle forestå
undervisning egenhændigt, men have funktion af hjælpelærer. Formålet er, at Carlos får afklaret om
lærergerningen er den rette for ham, inden han formentligt påbegynder uddannelsen på Den fri
lærerskole efter sommerferien.

Lejrskole - Udsættelse
Som annonceret var det planen at 0.-7. klasse skulle på lejrskole i uge 21. Omstændighederne i
forbindelse med fratrædelser og vikarerstatninger gør det uhensigtsmæssigt, at gennemføre lejrskolen
i uge 21. Vi har derfor i lærergruppen drøftet situationen og er nået til den konklusion, at en udsættelse,
i situationen, er den rigtige løsning. Ved at udskyde lejrskolen til uge 35 vil det være muligt, at få 2
lærere mere med end hvis lejrskolen gennemføres i uge 21. Kursus- og fritidscenteret har indvilliget i
at flytte lejrskolen uden meromkostninger. I min optik er det den bedste løsning for jeres børn, at
lejrskolen gennemføres med flest mulige kendte voksne. Udsættelsen af lejrskolen får naturligvis den
følge, at der vil være en lejrskole i begyndelsen af skoleåret og endnu en i løbet af skoleåret/sidst på
skoleåret.
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Fagfordeling - Klasselærere
Fagfordelingen er i fuld gang, men har ligget lidt underdrejet indtil vi fik sat navn på den ledige stilling.
Det er nu sket med ansættelsen af Katrine.
Vi er så langt, at jeg nu kan udmelde klasselærerne for det kommende skoleår:
Mini/1. kl.
2./3. kl.
4./5. kl.
6./7. kl.
8./9. kl.

Maria Magaard
Annette Berner
Tina Jacobsen
Katrine Sørensen/Andreas Hvid (delt klasselærerfunktion)
René Hansen

Hjemmeside & Intra
Det er mit indtryk at der stille og roligt kommer mere og mere aktivitet på Intra. Det var også meningen
– og som tidligere nævnt handler det meget om tilvænning til det nye. Bevar os – som jeg redegjorde
for på generalforsamlingen – er der ting vi (I forældre og os ansatte) kunne ønske os anderledes. Jeg
har bedt operatøren (ham der har konstrueret hjemmesiden inkl. Intra) om, at undersøge hvordan vi
kan få notifikationsproblematikken løst. Det samme mht. venneproblematikken. Teknisk set er
hjemmesiden bygget op omkring programmet Wordpress. Det er konfigurationen i Wordpress der gør,
at vi har de ovennævnte udfordringer. Vores operatør er i dialog med Wordpress.
Generalforsamling 2016
Jeg har oprettet en ”Generalforsamling 2016” på hjemmesiden med diverse materiale fra
generalforsamlingen.

Tak for hjælpen
Tak for hjælpen d. 8. april med at få dagen til at hænge sammen i forbindelse lærernes pædagogiske
weekend. Jeg er sikker på, at jeg taler på deltagernes vegne når jeg siger, at weekenden var udbytterig.
Som nævnt i min beretning til generalforsamling forsøger vi os med flere nye tiltag i det kommende
skoleår, hvor der vil ske ændringer/tiltag i forhold til eksempelvis morgensang, emneuger,
lege/samværsgrupper & mødestruktur (personalet). Jeg henviser for en uddybning til min beretning
der ligger på hjemmesiden under ”Generalforsamling 2016”.

Afgangsprøver
I den kommende tid står den på afgangsprøver for 9. klasse. Som bekendt opereres der med
udtræksfag. Disse må jf. de ministerielle regler først oplyses efter en given dato – i år d. 25. april.
I år har eleverne fået udtrukket skriftlig engelsk og mundtlig matematik. Jeg fornemmede ved
offentliggørelsen d. 25. april, at eleverne fandt udtrækket tåleligt.
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Nyt fra SFO
Klubben for 3. klasse er kommet godt i gang. Børnene har deltaget aktivt i planlægningen af
aktiviteterne i klubben. De har budt ind med cykelture i området, brætspilsdage, teater, madlavning
mm. Ole og Anni skiftes til at stå for aktiviteterne.
Vigtige datoer for kommende aktiviteter i hele SFO´en vil komme i et forældrebrev og ligeledes stå
på tavlen i SFO´en. Det drejer sig om datoer for fx fjernstyret dag, cykelture, værksted,
fællesspisning mm.
Nedenfor lidt billeder af hverdagen i SFO.

NB: SFO´en har lukket dagen efter Kr. himmelfartsdag (6. maj) og lukket i ugerne 28, 29 og 30.

Nyt fra Børnehave & Vuggestue
Siden sidst har børnehaven haft tema om Afrika. Vi var omkring Afrika på mange måder: hørt
historier, malet Afrikas giraf, smagt på afrikansk mad, hørt og spillet musik fra Afrika. Børnehavens
næste tema er OL. I dette tema vil vi være aktive i naturen og gymnastiksalen. Forældre i
børnehaven og vuggestuen vil få information ud herom, når vi
nærmer os.
Vi var også så heldige at blive inviteret hjem til Bjørn og se
påskelam. Det var en stor oplevelse for alle. Tak for et hyggeligt
besøg. Vuggestuen skal i en af ugerne i maj deltage i en
kampagne fra Ulykkesfonden, der hedder ”Hej – skal vi tumle?”.
Ugen står på aktiviteter med fokus på sanser og motorik.
Vi har et godt samarbejde med dagplejere i området, kommunale
som private dagplejere. De kommer 1. 2. og 3. fredag i
måneden. Her bliver der leget på kryds og tværs af alder,
søskende mødes og børnehaven tilvendes for kommende
børnehavebørn og vores små i vuggestuen møder jævnaldrende.
Vi leger med tanken om, at forældre på barsel eller
hjemmegående forældre kan bruge vores dejlige omgivelser til
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legestue og møder i mødregruppen. Derfor har vi brug for Jeres hjælp til at fortælle om denne
mulighed og opfordre dem til at kontakte Henriette.
Vi er ved at planlægge en tur til Egeskov i maj.
Dato herfor kommer senere.
NB: Vuggestue & børnehaven har lukket dagen efter Kr. himmelfartsdag (6. maj) og som
udgangspunkt i ugerne 28, 29 og 30.
Tak til alle for et fint fremmøde til generalforsamlingen i onsdags.
Såfremt noget af ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I som vanligt velkomne til at kontakte
mig. Jeg drøfter gerne stort som småt med jer.

God Kr. Himmelfart 
Benni Hauge Pedersen
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