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Farvel og tak I: Annette Risager har valgt at gå på pension, og hun havde sidste arbejdsdag i fredags (6/7). 
Nuværende og tidligere kolleger tog afsked med Annette torsdag aften, og eleverne tog afsked med Annette i 
fredags. Annette ønskes alt godt for hendes nye livsafsnit. 

Farvel og tak II: I fredags tog vi også afsked med Christine Baltz, Sibylle Mozy, Finn Seemann og Bjørn Nielsen. De 
ønskes alle held og lykke fremover. 

Farvel og tak III: Og vi tog selvfølgelig afsked med eleverne i fredags. Der blev sunget, så taget var ved at flyve af 
nybygningen, det var en ren fornøjelse. 

Farvel og tak IV: Torsdag den 28. juni holdt vi dimission for de elever, der nu har forladt skolen. Det blev en rigtig 
god og festlig aften. Tak til alle der bidrog til, at vi kunne få festen stablet på benene. Tak til forældrene for godt 
samarbejde om eleverne. Afgangseleverne ønskes selvfølgelig også alt godt for deres videre vej ud i livet. 

Klasser og klasselærer 2018/2019: Er meddelt i nyhedsbrev IV. Skemaerne for det nye skoleår kommer på intra 
senest ugen før skolestart. 

Personale: Iris Deckert-Hansen er ansat som ny lærer på skolen fra det nye skoleår. Iris kommer fra en stilling på 
Ladelund Efterskole. Hun får initialerne IH. 

Kantinen: Anja er heldigvis vendt tilbage. Husk at tilmelding til spisning stadig er påkrævet. Betaling foregår via 
stempelkortene, der kan købes på kontoret. En madplan for august/september kommer på intra i ugen før skolestart. 

Karakterbøger: Vi beder om, at ikke-afleverede karakterbøger afleveres på kontoret i den første uge efter sommer-
ferien. 

Heldagsskole: Eftertilmelding kan stadig ske i første skoleuge. 

Schüler Helfen Leben: Tak til alle elever der deltog og til forældre for at bakke op om initiativet. 

Ny 1. klasse: Seks elever starter i 1. klasse. De indskoles tirsdag 21/8 kl. 10,00. Der afholdes forældreaften 14/8 kl. 
17,30. 

Ny F7: Eleverne i kommende 7. årgang mødtes på skolen til et sidste ryste-sammen-arrangement med overnatning, 
inden det nye skoleår skal begynde, det var 3-4/7. Stor tak til SDUs ungeudvalg med tidl. elev Frédéric Lubin i spidsen 
for et godt arrangement. Vi får 35 elever til to klasser. Der afholdes elev/forældreaften onsdag 15/8 kl. 17,30. 

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 gennem-
gået. 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. 
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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. Spørgs-
mål til buskort og buskørsel bedes rettet til viceskoleinspektør Bjørn Møller. Yderligere informationer om buskort 
findes på vores hjemmeside. 

Togkortselever 2018/2019: Elever, der kører med tog, skal have gyldig billet fra første skoledag! Heller ikke her er 
der nogen ændringer, og yderligere informationer findes på hjemmesiden. 

Kontakt i sommerferien: Bjørn Møller og undertegnede træffes om formiddagen 9/7-13/7. I ugen op til skolestart 
er vi på skolen mandag 13/8, tirsdag 14/8 og torsdag 16/8. Kontakt bedes enten ske telefonisk eller via intra/mail. 
Indtal IKKE besked på skolens tlf.svarer. 

Nyhedsbrev i sommerferien: Alle vil få tilsendt et nyhedsbrev, der henvender sig til elever og forældre i de enkelte 
klasser. 

Første skoledag efter sommerferien: Mandag den 20. august. Her vil de to første lektioner være klasselærertimer, 
hvorefter der er undervisning efter nyt skema. 

God ferie: Alle ønskes en rigtig god sommerferie. Tak for godt samarbejde i løbet af skoleåret. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Christensen 


