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Kære forældre

Personalesituationen
D. 12. september begyndte Sven Lindschouw i virksomhedspraktik. Sven er lokal, idet han bor i Oure.
Sven skal både være med i undervisningen, samt hjælpe Michael med forskellige opgaver.

Tak for sidst – markedsdag/høstmarked
Tak for det store fremmøde til markedsdag/høstmarked. Det var dejligt at se så mange tage del i
elevernes afslutning på emneugen. Stor ros til eleverne og medarbejderne for et flot velbesøgt
arrangement. Også tak til Vennerne for at afholde loppemarked mv.

Tak for hjælpen – arbejdsweekend
Tak til de forældre, der deltog i arbejdsweekenden d. 10./11. september. Det pynter og hjælper på, at
vedligeholde skolen. Vi er privilegerede med en fysisk stor skole, hvor plads aldrig bliver en udfordring.

Tak for hjælpen – lejrskole
Tak til de forældre, der deltog i mini – 8. klasses lejrskole til Skærbæk. I en tid hvor lejrskolen ofte kan
være i spil, når alt skal gå op i en højere enhed, er det dejligt, at det stadig er muligt at holde lejrskole
hos os.

Omlægning af lektion(er) – ringetider mm.
Grundet udfordringer med busafgangstider og ringetider arbejder vi på en permanent løsning gældende
fra 1. oktober. Jf. skemaet vurderer vi, at flg. klasser har udfordringer flg. dage:
M./1.klasse onsdag
4./5. klasse hver dag
6./7. klasse tirsdag og fredag
8./9. klasse tirsdag og fredag
Venligst meld tilbage, såfremt der er flere udfordringer end de ovenfornævnte, så ændringen får bugt
med samtlige udfordringer.

Nyt tiltag – Udveksling med en skole fra det tyske mindretal i Slesvig
Vi arbejder på en etablere et udvekslingsforløb med en skole fra det tyske mindretal. Konkret vil det
betyder udveksling med elever der er tosprogede (dansk/tysk). Vi arbejder på at første udveksling
bliver i foråret 2016. Jeg håber inden længe, at kunne præsentere de nærmere planer.

Elevråd
I indeværende uge vil der blive fortaget valg til elevrådet. Jeg vil opfordre jer forældre til, at tale med
jeres barn/børn om hvad det vil sige, at deltage i elevrådsarbejde. Det vil givetvis være nyt for mange
børn det med valg til et demokratisk organ.
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Fagdag – d. 26. september
Mandag d. 26. september er fagdag. Lærerbemandingen er som følger:
Mini/1
Mini/1
2/3
2/3
4/5
6/7
8/9

08.15-10.05
10.35-13.25
08.15-10.05
10.35-13.25
08.15-14.10
08.15-14.55
08.15-14.55

KS
MM
MM
RH
AH
TJ
AB

De respektive lærere har/vil skrive på Intra mht. indhold på dagen.

Skolefoto
Fotograferingen foregår i år d. 30. september. Der er sendt bestillingssedler med eleverne hjem i
fredags. Evt. særlige ønsker (julekort mv.) i forbindelse med fotograferingen, skal aftales særskilt med
fotografen. Kontaktoplysningerne står på bestillingssedlen.

Apple udfordring
Vi har fået flere henvendelser fra forældre med Apple-produkter der oplever problemer med at modtage
notifikationer i forbindelse med Intra-aktivitet. En kyndig på området har givet mig flg. løsning:
Indstillinger  Safari  Bloker Cookies  4 valgmuligheder:
1.
2.
3.
4.

Bloker altid
Tillad kun fra det aktuelle websted
Tillad fra websteder jeg besøger
Tillad altid

Skolelederen har en gammel iPhone 4S som er indstillet til niveau ”3”. Det virker upåklageligt.
Det er ligeledes blevet mig oplyst, at brugere af chrome-app heller ikke oplever problemer med, at tilgå
skolens hjemmeside.

Nyt fra SFO
I SFO’ en holdes der børnemøder, hvor børnene er med til at komme med ideer til aktivitetsplanen.
Til disse møder taler børnene også om, hvad der skal til for at få en god dag i SFO’ en - herunder
sproget. De er gode til at komme med bud, og vil gerne snakke. Det er dejlig med deltagende børn.
Aktivitetsplanen hænger fast på tavlen. Den ser ud som følger med forbehold til ændringer:
Mandag: Cykeltur
Tirsdag:
Fælles udelege
Onsdag: Krea
Torsdag: Træværksted
Fredag:
Leg og forældrekaffe
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Hyggeaften i SFO:
Tirsdag den 4. oktober inviteres børnene til hyggeaften i SFO´en. Vi starter kl. 17:30 med mad og
hygge, hvorefter vi giver den gas med leg og dans. Festen slutter kl. 20. Vi glæder os meget til en sjov
aften.

Nyt fra børnehave & vuggestue
Børnehaven har haft nogle begivenhedsrige uger med mange
oplevelser.
Vi har haft høst tema og sunget høstsange, været på æble- og
brombærture ud af huset. Vi sluttede temaet af med en dejlig
maddag, hvor vi lavede kartoffelsuppe på bålet.
Vi havde en skøn tur til Langeland, hvor vi vinkede til Hendes
Majestæt Dronning Margrethe. Vi så gardehusarerne,
Kongeskibet Dannebrog, talte med Politibetjent Grit og hyggede i
Claras mormors have. Det var en stor oplevelse.
Baggårdsteatret inviterede os i teatret. Her så vi stykket
Tidsrummet. Et teater, der handler om vores tik-takkende verden.
Hver dag sine egen tid, og hver ting til sin tid.
Legestuen er startet op. Vi har besøg af store og små med deres
mødre og/eller fædre. Vi vil gerne have flere med i legestuen og
håber I vil være med til at sprede budskabet om legestuen og vores
dejlige hus.
Inden længe vokser vuggestuen, idet vi 1. oktober får nye børn.
Vi glæder os meget til at byde de nye børn velkommen.
Vi har haft det årlige tilsyn fra Svendborg kommune og de havde kun positive tilbagemeldinger til
besøget. Svendborg kommune har ønsket, at høre vores tanker og arbejde om “Kvalitet i dagtilbuddet”,
hvilket vi har beskrevet. Materialet vil inden længe ligge tilgængeligt på hjemmesiden.
Vi vil gerne sige tak til Claras far Christian, som har doneret en vaskemaskine og køleskab til
børnehaven & vuggestuen.
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.

Venlige sensommerhilsner 
Benni Hauge Pedersen
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