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Kære forældre

Personalesituationen
Jeg kan oplyse, at Henriette Olesen vil genoptage arbejdet d. 25. september. Jeg skulle hilse fra
Henriette og sige, at hun glæder sig til at komme tilbage. Glæden er gensidig 😊
Videre kan jeg oplyse, at Ellen Møldrups deltidssygemelding vil være gældende frem til efterårsferien.

Velkommen – Nye børn og elever
Vi har den senere tid fået følgende ny elev:
Natasja

6. klasse

Velkommen til dig og din familie. Vi håber I (igen) bliver glade for, at være en del af skolen, børnehaven
og vuggestuen. Natasjas storebror Mathias gik ud af 9. klasse i sommers.

Tak for sidst - Sensommerfest
Tak for jeres deltagelse ved sensommerfesten. Det var en festlig og fornøjelig uge kulminerende med
festen torsdag aften. Dejligt at se så markant forældre og bedsteforældredeltagelse i arrangementet.
Da jeg roste lærerne for indsatsen umiddelbart efter arrangementet nævnte jeg, at jeg ikke havde hørt
disharmonier i relation til emneugen/sensommerfesten. Dette er fortsat tilfældet. Jeg tillader mig på
den baggrund, at konkludere en generel tilfredshed.

Skemaer for skoleåret 2017/2018
Der er uploadet reviderede versioner af skemaerne. Forskellige uforudsigelige ting har nødvendiggjort
forskellige revisioner. Der er primært tale om naturfagsombytninger for 6./7. & 8./9. klasse.

Parkering foran SFO-bygningen
Vi har fået henvendelser fra buschaufførerne der oplyser, at nogle forældre kører og parkerer
uhensigtsmæssigt, når de afleverer børn/elever om morgenen i området foran SFO. Trafikken kan være
tæt om morgenen, når alle bliver afleveret kort før kl. 8.00, men det gør det ikke mindre farligt.
Jeg vil benytte lejligheden til, at erindrer om, at man ikke må 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.
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Brandøvelse – Varslingssignal – Opfølgning
Vi har nu afprøvet vores nye (kraftigere) varslingssignal. Vurderingen er at signalet er tilstrækkeligt
gennemtrængende til, at alle bliver opmærksomme. Vi havde eksempelvis 4./5. klasse og Rene i
gymnastiksalen under afprøvningen. De kunne høre varslingssignalet tydeligt 😊

Hærværk, indbrud og konsekvens
Som bekendt har skolen den senere tid været udsat for to episoder, som begge har trukket veksler på
skolens ressourcer, specielt økonomiske. Skolen har en forsikring, hvortil der er knyttet en selvrisiko.
Når forsikringsselskaber yder erstatning foretager de værdinedskrivning på baggrund alder mv.
Resultatet bliver, at anmeldelser aldrig er udgiftsneutrale for skolen. Dette har bestyrelsen nu taget
konsekvensen af således, at der i den nærmeste fremtid bliver etableret videoovervågning en del steder
på skolen. Bestyrelsen er naturligvis bedrøvet over, at dette tiltag er nødvendigt, men ser ingen andre
muligheder i den for skolen uholdbare situation. Der arbejdes på en model, der kun optager ved
bevægelse i tidsrummet kl. 16.00 – 8.00.

Nyt friskoleblad
Det gammelkendte magasin ”Friskolebladet” har skiftet redaktør og navn til ”Magasinet Friskolen”.
Redaktøren gør i den forbindelse opmærksom på, at I forældre kan læse magasinet digitalt (gratis).
Det kan ske ved, at hente en af nedenstående apps:
Iphone/Ipad:
Android:
Computer:

https://itunes.apple.com/dk/app/magasinet-friskolen/id1229094151?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.friskolen.areader
magasin.friskoler.dk

Jeg har nogle fysiske eksemplarer af såvel udgave 01 som 02, som uddeles efter først til mølle princip.

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 weekend ☺
Benni Hauge Pedersen
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