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Første nyhedsbrev: Dette er det første nyhedsbrev i dette skoleår. Det kan virke lidt sent, men det er der to grunde 
til. Den ene er, at alle lige inden skolestart fik tilsendt et nyhedsbrev, her var der både informationer for de enkelte 
klasser og generel orientering. Den anden grund skyldes brugen af intra. 

Intra: Nu er vi for alvor i gang med at bruge intra, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger. Vi kan se, at der 
dog stadig er en del, der ikke er logget på endnu. Breve/informationer i papirform uddeles kun til de familier, der 
rettidigt har bedt herom. Der blev afholdt forældreaften om intra torsdag den 7. september. Vi er blevet spurgt om 
der kan afholdes yderligere en forældreaften om intra, det kunne blive i januar. Såfremt I måtte ønske det, beder 
jeg om, at I meddeler dette til mig. 

Personaleændringer I: Lise Olsen nåede aldrig tilbage fra barsel. Hun har fået en stilling ved Skoleforeningens PPR i 
Flensborg. Jeg takker Lise for hendes indsats på/for skolen, og ønsker hende alt godt fremover. 

Personaleændringer II: Lises afsked har medført, at vi stadig har Christine Baltz ansat. Christine har dog kun timer 
om fredagen.  

Personaleændringer III: Efter efterårsferien starter Finn Seemann som vikar frem til sommerferien. Hjertelig velkom-
men til Finn. 

Orlov: Bjørn Møller vil være på orlov fra 2/11-24/11.  

Skemaændringer: Der er nogle klasser, der vil få lærerskift i enkelte fag. De berørte klasser er orienteret. Disse 
ændringer medfører, at vi er nødt til at lave klassernes skemaer om, og der vil være nye skemaer efter efterårsferien. 
De nye skemaer vil blive udsendt via intra. 

Betalinger I: Vi har netop sendt en lille hilsen til de familier, der ikke har betalt skolepenge. Vi beder om, at dette 
bringes i orden hurtigst muligt. 

Betalinger II: Vi har udsendt opgørelse over tilmeldinger i heldagsskolen og indianerhytten. Såfremt der er en 
restance fra sidste skoleår er besked herom sendt med. 

Betalinger III: Hvis vi er kommet til at sende jer besked om manglende betaling, hvor I allerede har betalt, beder jeg 
om undskyldning herfor. Det er ikke ond vilje. 

Kontakt i efterårsferien: Skolen er som udgangspunkt lukket i efterårsferien. I vigtige tilfælde kan vi kontaktes via 
intra eller på ovenstående emailadresse. 

Midtvejssamtaler: Mandag den 20. november fra kl. 13,30 til kl. 20,00 tilbyder vi midtvejssamtaler for alle klasser. 
Information og tilmelding følger efter ferien. 

Første skoledag efter efterårsferien: Da mandag den 30. oktober er undervisningsfri og tirsdag den 31. oktober er 
en helligdag, bliver første skoledag efter ferien onsdag den 1. november. Det vil være en almindelig skoledag. 
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Pasning mandag den 30. oktober: Der er ikke nogen, der har meldt sig. Der vil derfor ikke være pasning hverken i 
skoletiden eller i HFO-tiden denne dag. 

Førstehjælp: Alle ansatte på skolen var på kursus lige inden skolestart. På skoledage (fra kl. 6,30-18,00) vil der nu 
altid være personale, der kan yde førstehjælp. Og vi er afsikret på udflugter og lejrskoler. Vores næste skridt vil være 
kursus/undervisning til eleverne samt anskaffelse af en hjertestarter. 

Personalekursus: Personalet har ikke fri mandag den 30. oktober. Vi holder et pædagogisk kursus om samarbejde. 

Praktik: F9 skal i praktik i perioden 6/11-17/11. Vi har erfaret, at nogle elever endnu ikke har fået praktikplads. Dette 
bedes bragt i orden i løbet af efterårsferien. Vi gør allerede nu opmærksom på, at F8 skal i praktik i et 
uddannelseserhverv i perioden 14/5-25/5 2018. Spørgsmål til praktik bedes rettet til Angela Prose og/eller Bjørn 
Møller. 

Forældreaftener: Alle klasser på nær F8 har afholdt forældreaften. Vi takker for nogle gode aftener/arrangementer. 
Der afholdes forældreaften for F8 torsdag den 2. november kl. 18,30. 

Brobygning med Duborg-skolen: F10 skal i perioden 8/11-10/11 være elever på Duborg-skolen. Torsdag den 16. 
november kl. 18,30 afholdes informationsaften om overgangen fra F10 til G11 med repræsentanter fra Duborg-
skolen. Informationsaftenen finder sted her på skolen i klasseværelset. 

Udendørs legeredskaber: Vi er stadig bagefter i budgettet for legeredskaberne. Vi vil derfor glæde os meget, hvis I 
har lyst og mulighed for at donere et pengebeløb. Det kan ske kontant eller på nedenstående konto. 

Motionsdag: Dagen i dag har sædvanen tro været motionsdag for hele skolen. Det var oprindeligt planlagt, at hele 
skolen samlet skulle have været på tur. På grund af den megen forudgående regn blev det aflyst. Der var i 5. og 6. 
time suppe og kakao til alle. Jeg takker alle for gennemførelsen af dagen. 

Efterårsferie: I ønskes alle en rigtig god ferie og på gensyn onsdag den 1. november. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Søren Christensen 


