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Klasser og klasselærer 2018/2019: Flex (1./2. kl.), Mads Clausen – 3./4. kl., Uschi Köhler – 5. kl., Caren Bukop – 6.
kl., Charlotte Thomassen – F7, Vivi Kloster-Sørensen og Bjørn Bade – F8, Petra Nissen – F9, Torben Jensen – F10,
Peggy Müller – A-kl., Karen Andresen og B-kl., Susanne Rignanese.
Personale, inden sommerferien: Som meddelt i sidste nyhedsbrev er Mads Clausen på barsel. Mads’ timer læses af
vikarerne Sibylle Mozy og Bjørn Nielsen. I øjeblikket mangler vi desværre både Annette Risager og Torsten Wullf.
Deres timer dækkes af skolens nuværende personale og ved enkelte sammenlægninger. Annettes klasselæreropgave i A-klassen varetages indtil videre af Susanne Rignanese.
Personale, efter sommerferien: Mads Clausen kommer tilbage fra barsel. Annette Risager går på pension, og vikarerne Sibylle Mozy, Bjørn Nielsen og Finn Seemann stopper til sommerferien. Vi skal have en ny lærer, hvem det bliver
kan ikke meddeles endnu.
Kantinen: Desværre er vi også her ramt af fravær. Derfor får vi fortsat maden leveret udefra. Tilmelding er nødvendig. Hold jer orienteret på intra.
Ny betalingsmåde i kantinen: Vi stempler på livet løs. De indførte stempelkort er blevet godt modtaget. Som
meddelt i sidste nyhedsbrev sælger vi stempelkort til 5, 10 eller 20 spisninger (til hhv. 10, 20 eller 40 €). Det er ikke
længere muligt at købe sig til et enkelt måltid hos os.
Karakterbøger: Udlevering af karakterbog for 2. halvår sker fredag den 29. juni. Karakteren er en helårskarakter. Det
anførte fravær er udelukkende for 2. halvår. Der er stadig flere elever, der ikke har afleveret karakterbøger. Vi beder
om, at de afleveres på kontoret hurtigst muligt.
Heldagsskole: Programmet for 1. halvår 2018/2019 er udsendt, også på intra. Vi beder om tilmelding.
Schüler Helfen Leben: Vi er glade for, at mange elever i morgen skifter skolebænken ud med et arbejde for at tjene
penge til et godt formål. I himmelfartsweekenden repræsenterede Liv fra F10 og Andreas fra F9 skolen i Berlin til
Projekt-Auswahl-Treffen. Her blev det besluttet hvilke projekter, det optjente beløb skal gå til.
Dimission: Torsdag den 28. juni kl. 19 holder vi fest for de elever, der forlader skolen til sommer. Der var tilmelding
i fredags (22/6). Vi glæder os til en god fest.
Valgfag: Frist for aflevering af valgfagssedler var i fredags (22/6). Vi beder om, at de sidste elever afleverer
omgående.
Halløj: Afgangseleverne ønsker at lave sjov med alle os, der bliver tilbage. Der plejer at være en risiko for, at man
kan blive våd. Derfor er skiftetøj en god idé. Halløj afholdes onsdag 27/6.
En-dag-med-på-arbejde: F7 skal som del af vores praktikforløb en enkelt dag i praktik hos et familiemedlem eller en
bekendt. De sidste bedes aflevere deres praktikseddel hurtigst muligt.
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Ny F7 rystes sammen: Vi får to 7. klasser efter sommerferien. Eleverne mødes hos os til et sidste ryste-sammenarrangement med overnatning inden det nye skoleår starter. Det er 3-4/7.
Afslutningsarrangementer: 5./6. klasse har været på en 1-dagslejrskole i sidste uge. Flex, 3. klasse og 4. klasse holder
alle afslutningsarrangementer for elever og forældre i næste uge, se kommende arrangementer,
Sidste skoledag: Fredag den 6. juli er sidste skoledag i dette skoleår. Alle elever har fri kl. 11,15. Indianerhytten har
åbent som normalt. Der vil blive sørget for kørselsmulighed til alle buselever.
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. Regnskab for alle klassekasser er gennemgået. De, der ikke har betalt, har fået en påmindelse herom via intra. Vi beder om betaling. Samme beløb vil blive
opkrævet for det nye skoleår.
Skolepenge 2018/2019: Som sædvanlig skal der betales materialepenge, også for det nye skoleår. Beløbet er 25,- €
for elever i 1.-4. klasse samt i A- og B-klassen. For elever i F5-F10 er beløbet 30,- €. Betaling skal være foretaget
senest mandag den 1. oktober 2018.
Buskort 2018/2019: Der er ingen ændringer til skoleåret 2018/2019 i forhold til dette skoleår. Prisen for et buskort
er 80,- € for elever på 1.-4. klassetrin og 135,- € for elever på 5.-10. klassetrin. Der gives søskenderabat, og rabat
såfremt man modtager offentlig ydelse (socialhjælp/Harts IV). Betalingsfrist er fredag den 24. august 2018. Spørgsmål til buskort og buskørsel bedes rettet til viceskoleinspektør Bjørn Møller. Der vil komme yderligere informationer
om buskort på vores hjemmeside snarest.
Togkortselever 2018/2019: Elever, der kører med tog, skal have gyldig billet fra første skoledag! Heller ikke her er
der nogen ændringer.
Kommende arrangementer:
tirsdag 26/6
onsdag 27/6
torsdag 28/6, kl. 19,00
fredag 29/6
mandag 2/7
mandag 2/7, kl. 16,00
tirsdag 3/7
tirs 3/7 – ons 4/7
tirsdag 3/7, kl. 16,00
torsdag 5/7, kl. 16,00
torsdag 5/7, kl. 19,00
fredag 6/7
tirsdag 14/8, kl. 17,30
onsdag 15/8, kl. 17,30
mandag 20/8
tirsdag 21/8, kl. 10,00

Med venlig hilsen

Søren Christensen
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