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Kære forældre

Personalesituationen
D. 11. august begynder Katrine Sofie Neergaard Sørensen. Vi glæder os til at byde Katrine velkommen.
Katrine skal som tidligere udmeldt være dansk- og (delt)klasselærer for 6./7. klasse.

Arbejdsweekend d. 11. + 12. juni
Tak til de forældre der deltog i arbejdsweekenden d. 11. + 12. juni. Det pynter gevaldigt, når der bliver
malet, klippet hæk, hængt verdenskort op mm.

Dimission
Den 20. juni dimitterede 9´ende klasse. Det var en pragtfuld aften, hvor vi fik sagt på gensyn til vores
dygtige elever. Det var nogle flotte afgangsprøver eleverne præsterede. Det kan de og skolen være
meget stolte af. Det cementeret, at Oure Friskole ikke er på bekostning af faglighed, tværtimod.
Held og lykke til jer fremover. Vi håber I kommer og besøger os 

Nye skemaer
De nye skemaer vil blive tilsendt jer på mail ultimo uge 26 og uploadet på hjemmesiden.
BEMÆRK at undervisningen i det nye skoleår begynder kl. 8.15 og at samlingen er kl. 9.00.
Den første dag efter ferien samles vi alle kl. 8.15 i aulaen til en velkomst efter ferien.

Arbejdsweekender i det kommende skoleår.
Jf. bestyrelsesmødet d. 13. juni 2016 vil der i det kommende skoleår blive udmeldt 4
arbejdsweekenddatoer. Derefter er det meningen, at alle familier skal melde tilbage hvilke weekender
de vil deltage. Forventningen er minimum en arbejdsweekend/familie/skoleår. Datoerne vil blive
udmeldt i august, således Michael kan tilrettelægge arbejdsopgaverne bedst muligt ud fra
tilmeldingerne til de enkelte datoer.

Skoleblad
I det kommende skoleår er det hensigten, at lave et skoleblad som en del af undervisningen, altså et
pædagogisk sigte. Såfremt der er forældre der har forbindelse til et trykkeri hører vi det gerne. Det vil
også blive muligt, at annoncere i skolebladet. Såfremt I kender nogle der kunne have interesse heri, er
I meget velkomne til et bringe budskabet videre.

Ophold på skolen uden for undervisningstiden
Vi oplever at elever møder forholdsvis tidligt om morgenen. Det er naturligvis dejligt med
morgenfriskelever, men i forhold til skolens tilsynsforpligtelse er det udfordrende. Skolens
tilsynsforpligtigelse begynder kl. 8.00. Vi kan i den forbindelse oplyse, at der kan købes
SFO-morgenmodul også selvom man ikke benytter SFO-tilbuddet efter skoletid. Efter endt skoletid er
det samme problematik mht. tilsynsforpligtelsen. Elever er meget velkomne til at sidde i aulaen efter
skoletid for at lave lektier mm., men i så fald skal kontoret informeres, så der er overblik over eventuelle
elever på skolen, også efter ordinær skoletid.
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Notifikationer i forbindelse med aktivitet på Intra
Vi har bedt et firma komme med bud på en løsning af følgende problemer:
1. Notifikation til brugerne når der modtages besked (direkte til jeres tilknyttede mailadresse).
2. Notifikation til brugerne når der skrives i en gruppe som brugeren er medlem af (direkte til jeres
tilknyttede mailadresse).
3. Sikkerhedstjek af Wordpress (programmet bag).
Der er tilsyneladende et sikkerhedsbrist, idet uvedkommende til tider går ind og ændrer på
brugernes (jeres) rollestatus fx fra "bidragsyder" til "abonnent". Der er ligeledes til tider nogle
autogenerede profil der "pludselige" er oprettet, flere med relation til Donald Trumps
valgkampagne i USA!!!
Vi har en tro på, at der kan findes en løsning henover sommerferien.

Nyt fra SFO
SFO´en takker for den fine opbakning til
vores afslutning den 7. juni. Det var dejligt,
at se så mange familier møde op og sikken
et fint ta-selv-bord.
SFO´en vil også sige tak for denne gang til
3. kl. børn og forældre. Heldigvis ses vi i
hverdagen på skolen.
Efter sommerferien begynder Karl-Anton og
Verner i SFO´en. Velkommen til jer.
Vi glæder os til I begynder.

Nyt fra Børnehave & Vuggestue
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Vi har i de forgangne uger haft Olympiske lege i børnehaven. Børnene har haft forskellige discipliner
som længdespring, længdekast, cykelløb, stafet og femkamp. Vi sluttede af med en lille sommerfest i
børnehaven & vuggestuen, hvor børnene optrådte med sange og rim & remser fra vores hverdag. Til
sommerfesten fik børnene overrakt et diplom fra OL-ugen med alle resultaterne .
Til sommerfesten skulle vi også sige tak for denne gang til vores skolebørn. Tak for nogle gode år i
børnehaven. Vi ønsker jer det bedste fremover.
Vi ønsker Jer alle en dejlig sommerferie.
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.

Tak for skoleåret 2015/2016.
På gensyn d. 11. august til skoleåret 2016/2017.
God sommer 
Benni Hauge Pedersen
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