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Påske: Tiden iler, og det er allerede blevet påske. Sidste skoledag før påskeferien er torsdag 29/3. For nogle elever 
vil der være ændrede bustider/busrute, se intra. Første skoledag efter påske er mandag 16/4, begge dage er normale 
skoledage. Jeg ønsker alle en god påskeferie. 

Personale: Mads Clausen er blevet far til en lille pige, hjertelig tillykke. Mads har været på barsel siden 13/3, og han 
kommer først tilbage efter sommerferien. Frem til påske er Mads’ timer blevet læst af vikar Sibylle Mozy og skolens 
øvrige lærere. Hvordan Mads’ timer læses efter påske, meddeler vi, så hurtigt vi kan. 

Ny betalingsmåde i kantinen: Fra mandag den 30. april indfører vi en ny betalingsform til kantinen. Alle, der ønsker 
at spise i kantinen, skal fremover købe et ”stempelkort” på kontoret. Ved spisning i kantinen skal man fremvise sit 
stempelkort, der så vil blive stemplet. Der kan købes stempelkort til 5, 10 eller 20 spisninger (til hhv. 10, 20 eller 40 
€). Fra 30/4 vil betaling af et enkelt måltid i kantinen ikke længere være muligt. Hvis man glemmer sit stempelkort, 
må man forsøge at låne sig til et stempel hos en anden. Stempelkort kan købes og bruges fra 16/4. 

Tilmelding til spisning i kantinen: Af hensyn til planlægningen er det vigtigt, at man afleverer tilmelding til Anja eller 
på kontoret. 

Intra: Brugen af intra breder sig, det er vi glade for. Det forbedrer skole-/hjemsamarbejdet. 

Konsultation og midtvejssamtaler: Vi takker for nogle gode samtaler 13/3 og 14/3. 

Karakterbøger: Der er stadig flere elever, der ikke har afleveret karakterbøger. Vi beder om, at de afleveres på 
kontoret hurtigst muligt. 

Heldagsskole: Programmet for 2. halvår er i fuld gang. Opgørelse til og med første halvår vil blive udsendt inden 
påske. Ved restance beder vi om betaling. 

Praktik: B-klassen og F8 skal i praktik i perioden 14/5-25/5. For F8 skal det være i et uddannelseserhverv. Spørgsmål 
til praktik bedes rettet til Angela Prose og/eller Bjørn Møller. 

Terminsprøve II, resultater: Terminsprøven blev ramt af snevejr, og vi blev nødt til at skubbe prøverne hele to gange, 
men de blev gennemført. Eleverne får torsdag (29/3) det obligatoriske brev med de opnåede resultater. Brevet skal 
underskrives af opdragelsesberettigede og returneres til skolen 16/4. Der er stadig en del, der ikke har returneret 
brevet fra terminsprøve I, i givet fald er det trykt på bagsiden, også dette brev skal underskrives. 

Stor forældreaften: Torsdag den 26. april kl. 18,30 holder vi den store forældreaften for hele skolen. Vi glæder os til 
at se jer. Særskilt invitation kommer via intra. 

Samarbejdsrådsmøder: Husk, samarbejdsrådsmøder er åbne møder, og alle er velkomne.  
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Klassekasser: For alle elever (undtagen A- og B-klasserne) er det aftalt, at der betales til en klassekasse. For 1.-6. 
klasse er det 10,- € pr. skoleår. For 7.-10. klasse er det 20,- € pr. skoleår. De, der endnu ikke har betalt, vil få en 
påmindelse i løbet af påskeferien via intra. 

Kommende arrangementer:  torsdag 29/3   Sidste skoledag før påskeferien 
    mandag 16/4   Første skoledag efter påskeferien 
    man 16/4 - fre 20/4  F10 på lejrskole til København 

mandag 23/4   Bogbussen kommer   
 mandag 23/4, kl. 18,30  Informationsaften om eksamen (F9 og F10) 

torsdag 26/4, kl. 18,30  Stor forældreaften 
    mandag 30/4   Er en normal skoledag 
    tirsdag 1/5   Helligdag  
    torsdag 3/5   Skriftlig eksamen 
    torsdag 3/5, kl. 19,00  Strikkecafé på lærerværelset 
    tirsdag 8/5   Skriftlig eksamen 
    tors 10/5 – fre 11/5  Kr. Himmelfartsdag og en fridag 
    man 14/5 – fra 25/5  F8 og B-klassen i praktik 
    tirsdag 15/5   Skriftlig eksamen 
    tirsdag 15/5, kl. 18,00  Samarbejdsrådsmøde 
    torsdag 17/5   Skriftlig eksamen 
    torsdag 17/5, kl. 19,30  Forældreaften i HFO 
    mandag 21/5   2. pinsedag 
    ons 23/5 – tors 24/5  Mundtlig del af engelskeksamen F10 
    tors 24/5 – fre 25/5  Mundtlig del af engelskeksamen F9 
    torsdag 31/5   AWO-vandredag 
    fre 1/6 – søn 3/6   Årsmødeweekend i Sydslesvig 
    lørdag 2/6, kl. 14,30  Årsmøde på skolen 
    mandag 4/6   Bogbussen kommer 
    ons 6/6 – tors 7/6  Mundtlig danskeksamen F10 
    torsdag 7/6, kl. 19,00  Strikkecafé på lærerværelset  
    fredag 8/6   Mundtlig danskeksamen F9 
    tirsdag 19/6, kl. 18,00  Samarbejdsrådsmøde 
    torsdag 21/6   Mundtlig eksamen øvrige fag 
    tirsdag 26/6   Schüler Helfen Leben 
    torsdag 28/6, kl. 19,00  Dimission 
    fredag 29/6   Karakterbøger udleveres 
    mandag 2/7   Bogbussen kommer 
    torsdag 5/7, kl. 19,00  Strikkecafé på lærerværelset 
    fredag 6/7   Sidste skoledag, eleverne har fri kl. 11,15 
    mandag 20/8   Første skoledag 2018/2019 
  

Der vil helt sikkert komme flere arrangementer til, dem vil vi selvfølgelig informere om løbende. 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Christensen 


