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Kære forældre

Personalesituationen
Jeg fik ikke oplyst om, i mit nyhedsbrev før sommerferien, at Heidi Gert Jørgensen er blevet ansat som
rengøringsassistent pr. 1. juni. Undskyld Heidi – anyway velkommen til. Vi håber du bliver glad for, at
være ansat hos os. Heidi er mor til 3 børn på skolen/SFO, så Heidi er et kendt ansigt i huset.
Onsdag d. 16. august begynder Rasmus Vincent. Kom og vær med til at byde Rasmus velkommen i
forbindelse med morgensamlingen onsdag morgen kl. 8.00.

Velkommen – Nye børn og elever
Vi har den senere tid fået følgende nye børn og elever:
Lea
Vuggestue
Hilde
Børnehaven
Niclaz Bjørn Børnehaven
Varla
SFO
Dirk
SFO
Varla
1. kl.
D. 16. august begynder Clara, Emma, Matilde, Christian, Dirk, Lukas, Magnus & Vilhelm i skole.
Velkommen til jer alle og jeres familier. Vi håber I bliver glade for, at være en del af skolen, børnehaven
og vuggestuen.

Skemaer for skoleåret 2017/2018
Skemaerne for skoleåret 2017/2018 er uploadet i gruppen ”Alle forældre” samt på hjemmesiden under
”Skolen & SFO”.

Årsplaner for skoleåret 2017/2018
Årsplanerne er uploadet i de respektive årsplangrupper. Evt. spørgsmål mv. rettes til faglæreren.

Valgfag for skoleåret 2017/2018
Valgfagskataloget med valgfagstilmelding bliver udleveret til 6.-9. årg. første skoledag. Begge dele er
ligeledes uploadet elektronisk i 6./7. & 8./9. grupperne på Intra. Vi vil bede om, at få de udfyldte
valgfagstilmeldinger retur til kontoret senest mandag d. 21. august. Valgfagslisterne vil blive meddelt i
grupperne 6./7. klasse & 8./9. klasse senest d. 23. august.

Kalenderen på hjemmesiden 2017/2018
Kalenderen for skoleåret 2017/2018, som den ser ud pt., er uploadet på hjemmesiden. Når/hvis der
kommer ændringer vil der løbende ske korrektioner. På selve kalendersiden er det nederst til venstre
med småt (meget småt) en datoangivelse, som viser seneste opdatering, således hjemmene kan sikre
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sig, at de altid har den nyeste version i fald man vælger, at printe den ud til hjemmets opslagstavle.
Bemærk hver måned har sin egen fane/link.

Kommunikation i forbindelse med afvigelser fra det ordinære skema
I det kommende skoleår vil, som sidste skoleår, skolen senest en uge før afvigelsen, give en udmelding
via nyheder på hjemmesiden. Dette omfatter således emneuger, fagdage, brobygning, projektuger,
terminsprøver og afgangsprøver. Skulle der opstå en situation – udefra kommende faktorer – der gør,
at tidsfristen ikke kan overholdes vil en foreløbig version blive uploadet, hvoraf det fremgår hvad der
er uafklaret og hvornår det ventes afklaret.

Vejviseren for skoleåret 2017/2018
Vejviserens indhold overgår til at være elektronisk. I har sikkert bemærket, at Jeanne har uploadet
fødselsdagslister i de forskellige grupper benævnt ”Klasselister med fødselsdag” som indeholder elevens
kontaktoplysninger. Kontaktoplysninger vedr. personalet fremgår under den enkelte medarbejder.

Brandøvelse - opfølgning
Ved den seneste afholdte brandøvelse blev det konstateret, at varslingssignalet ikke var tilstrækkeligt
kraftigt alle steder. Vi har derfor anskaffet et kraftigere varslingssignal, som vil blive afprøvet en dag
umiddelbart efter skolestart. Nu er I forberedte på den dag jeres børn fortæller, at ”sirenen har lydt”.

Parkeringsforhold – biler omkring skolen.
Vi henstiller fortsat til, at man ikke kører tættere på skolens indgang end parkeringspladsen ved
opkørslen langs SFO, børnehave/vuggestue-bygningen, dvs. ingen biler hen til hovedindgangen. Der
kan parkeres på grusområdet for enden af boldbanen op mod Tanghavevej, altså langs med den gamle
skole (nuværende Pilagergaard). Det vil give en højere trafiksikkerhed for alle.

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.

Velkommen til et nyt skoleår onsdag d. 16. august kl. 8.00 ☺
Benni Hauge Pedersen
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