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Velkommen (tilbage): Jeg håber, at I alle har nydt sommerferien. Slappet af, samlet kræfter, nydt friheden eller bare 
haft det godt. 

Velkommen (nye elever og personale): Vi bød i dag 15 nye elever velkommen i F7, og i morgen indskoler vi 11 elever 
i 1. klasse. Også velkommen til vores to nye lærere Andy Clausen og Anders Jepsen. Jeg håber, I alle bliver glade for 
skolen. 

Nyhedsbrev i ferien: Alle klasser har via intra-opslagstavlen fået et klassespecifikt nyhedsbrev i sommerferien. Helt 
nye elever har fået brevet pr. post. Enkelte klasser får et andet klasseværelse end meddelt i ”ferienyhedsbrevet”. 

Heldagsskole - aktiviteter: Vi kan byde velkommen tilbage til Bjørn Nielsen, der overtager undervisningen af mate-
klinikken og fodbold i heldagsskolen. Fabian Hegger tilbyder stadig bueskydning. Aktiviteterne starter allerede i 
denne uge. Det er næsten vemodigt at stoppe med matematikklinikken, som jeg har haft i alle heldagsskoleårene. I 
skoleåret 2014/2015 var der i 2. halvår 41 elever tilmeldt.  

Heldagsskole - indianerhytte: Der er åbent fra i dag, ugh ☺ 

Heldagsskole - tilmelding/spørgsmål: Kontakt viceskoleinspektør Bjørn Møller. 

Intra: Skulle I af den ene eller anden grund have problemer med tilgangen til eller brug af intra, bedes I kontakte 
Bjørn Møller. Husk at WhatsApp ikke må bruges til kommunikation i skolesammenhæng. 

Betalingsfrister: Egenandel for elevtransport skulle være betalt i fredags (9/8). Skolepenge skal betales senest 2/9. 
Se nyhedsbrev VI-2018/2019 for yderligere information om elevtransport og skolepenge. Såfremt I måtte være i tvivl 
om, hvor meget der skal betales, så må I endelig kontakte os. 

Klassekasser: Vi opkræver 10,- € for elever i 1.-6. klasse og 20,- € for elever i 7.-10. klasse pr. skoleår. Vi beder om 
betaling senest 2/9. Såfremt der ikke er betalt for sidste skoleår, får I besked herom snarest.  

Kontant betaling: Husk ved kontantbetaling, at I altid skal sikre jer, at I får en kvittering udleveret. 

Betaling ved bankoverførsel: Husk tydelig angivelse i ”Verwendungszweck” af, hvem der betales for, og hvad der 
betales for. Kontoinhaber er: Dansk Skoleforening. 

Mobiltelefonsforbud: Der er indført forbud mod brug af mobiltelefon, se opslag på intra-opslagstavlen. 

Ung Genforening: Læs mere om arrangementet, hvor hele skolen tager fire dage til Danmark i maj 2020, på intra-
opslagstavlen. 

Forældreaftener: Alle klasser holder forældreaften i august eller september. Datoen for de enkelte klasser er 
meddelt i sommernyhedsbrevet og kan findes på intra. 

Efterårsferie: Onsdag 2/10 er sidste skoledag inden ferien, og mandag 21/10 er første skoledag efter efterårsferien.  
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Helligdag: Husk, at torsdag 31/10 er en helligdag, hvor skolen er lukket. Der er almindelig undervisning fredag 1/11. 

Midtvejssamtaler: Mandag 28/10 fra kl. 13,30 til kl. 20,00 tilbyder vi midtvejssamtaler for alle klasser.  

Taskebøger: Bøger, der skal bruges igen, skal altid bindes ind. Det skal være gjort senest fredag 23/8. 

Morgensang: Fra dette skoleår er det Anders Jepsen, der spiller klaver til morgensang. Vi havde morgensang i dag. 
Frem til efterårsferien vil morgensang være fredage i slutningen af 2. time. Der skal lyde en stor tak til tidligere lærer 
Hans Jakob Jessen for at have hjulpet os i fire år efter sin pensionering.  

Hjemmeside/fotografering: På grund af den nye datasikkerhedslovgivning har vi i længere tid ikke uploadet nyheder 
fra skolen. Vi uddeler i denne uge en ”foto-tilladelsesseddel”, som vi beder jer udfylde og returnere hurtigst muligt.  

Pausekantine/kiosk: I dette skoleår er der pausekantine i aulaen hos Anja mandag, tirsdag og torsdag. F10 tilbyder 
kiosk onsdag og fredag fra køkkenet ved gymnastiksalen. For at kunne tilbyde denne kiosk har F10s elever i dag fået 
et hygiejnekursus. F10 har ikke kiosk 14/8 og 16/8. 

Samarbejdsrådsmøde: Tirsdag 20/8 kl. 17,30 afholdes samarbejdsrådsmøde i mødelokalet, dagsorden er lagt på 
intra-opslagstavlen. Alle er velkomne til at deltage i samarbejdsrådsmøderne. 

Elevrepræsentanter til Samarbejdsrådet: Der skal som altid vælges to elevrepræsentanter blandt eleverne på 7.-
10. klassetrin. Information herom er også lagt på intra-opslagstavlen. Valget foretages 16/8. 

Skolekredsindsamling: Vi vil gerne kunne tilbyde eleverne endnu flere/bedre pausemuligheder. Skolekredsen beder 
derfor alle om et bidrag. Betaling skal ske til skolens almindelige konto (se nedenfor). I bedes anføre ”Skolekreds” i 
Verwendungszweck. 

Læreruddannelsesdag: Torsdag 27/2 2020 skal alle skolens lærere på kursus. Der er derfor ingen undervisning denne 
dag! Mere information følger. 

Elevskabe: Det er muligt at leje et af skabene, der er placeret ved indgangen til nybygningen. Ved interesse bedes I 
henvende jer til viceskoleinspektør Bjørn Møller. 

Vandskade: Der har desværre været en vandskade i førskolelokalet i den gamle bygning. Det har medført lidt 
lokalerokering. Der vil være håndværkere og tørremaskiner frem til efterårsferien. Vi håber, vi undgår for meget uro. 

Lærerarbejdsuge: I elevernes sidste ferieuge har personalet ”hygget sig” med teammøder (mandag), information 
om Gyldendals digitale portaler og forældreaften for den nye 1. klasse (tirsdag), arbejdet med de nye læseplaner og 
evaluering sammen med de andre skoler i fællesskoledistriktet (onsdag) samt været på samarbejdstur til Egernførde 
(torsdag). Vi er nu helt klar til at tage imod eleverne. 

Digitale portaler: Skoleforeningen/vi har købt adgang til forlaget Gyldendals digitale portaler. Vi vil forsøge at 
implementere IT endnu mere i undervisningen. 

Minikalender: En minikalender er af pladshensyn ikke påført dette nyhedsbrev. I bedes holde jer orienteret på intra. 

 

Alle ønskes et godt skoleår! 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Christensen 


