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Pension: Uschi Köhler havde sidste arbejdsdag torsdag den 19. september. Vi holdt en ekstra morgensang, hvor vi 
sammen med eleverne tog afsked, og Uschi gav kage til alle. Om aftenen var der afskedsfest for Uschi med 
nuværende og tidligere kolleger. Jeg vil hermed sige en stor tak til Uschi for hendes indsats til gavn og glæde for 
skolen og eleverne. Uschi ønskes alt godt for tiden som pensionist. 

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

Fodboldturnering for 7.-10. klasse: I onsdag gennemførte vi den 11. Sønder Brarup Cup. Vi stillede med to pigehold 
(5 hold i alt), vores ene pigehold opnåede en flot 2. plads. I drengeturneringen var der 10 hold, hvoraf vi selv stillede 
med 3. Det ene holde nåede semifinalen. 

Skolepenge og klassekasse: Jeg beder om, at de sidste sørger for betaling hurtigst muligt, der er sendt påmindelse. 

Mobiltelefonsforbud: Der har været enkelte ”lovbrud”, men det var nok mere gammel vane end ond vilje. Vi 
oplever, at eleverne er mere aktive og snakker mere sammen i pauserne. Og det var jo netop det, der var formålet. 

Ung Genforening: Efter efterårsferien kommer der flere informationer. Der er ikke ændring i rejsemålene. De elever, 
der skal til Dybbøl-skolen, skal alle besøge Danfoss Universe i løbet af opholdet. 

Forældreaftener: Alle klasser har holdt forældreaftener, vi takker for gode arrangementer. Fremmødet må gerne 
være større. 

Motionsdag: Onsdag 2/10 holder hele skolen motionsdag, hvor vi tager på vandretur ved Geltinger Birk. Alle klasser 
har fri kl. 13,00. Se særskilt information på intra-opslagstavlen. 

Efterårsferie: Onsdag 2/10 er sidste skoledag inden ferien, og mandag 21/10 er første skoledag efter efterårsferien.  

Midtvejssamtaler: Mandag 28/10 fra kl. 13,30 til kl. 20,00 tilbyder vi midtvejssamtaler for alle klasser, invitation er 
sendt ud på intra i går. Der er tilmeldingsfrist mandag den 21. oktober kl. 13,00. 

Helligdag: Husk, at torsdag 31/10 er en helligdag, hvor skolen er lukket. Der er almindelig undervisning fredag 1/11. 

Morgensang: Efter efterårsferien ruller morgensang til mandage, tidspunktet er det samme. 

Samarbejdsrådsmøde: Tirsdag 22/10 kl. 17,30 afholdes næste samarbejdsrådsmøde i mødelokalet, dagsorden 
lægges på intra inden efterårsferien. Samarbejdsrådsmøderne er åbne møder, og alle er velkomne. 

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. 
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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. 

Digitale portaler/office 365: Skoleforeningen/vi har købt adgang til forlaget Gyldendals digitale portaler. Vi vil 
forsøge at implementere IT endnu mere i undervisningen. Nu er vi også blevet pilotskole omkring office 365. mere 
information følger på et senere tidspunkt. 

Læreruddannelsesdag: Vi gør allerede nu opmærksom på, at torsdag 27/2 2020 skal alle skolens lærere på kursus. 
Der er derfor ingen undervisning denne dag! Der vil blive tilbudt pasning mod tilmelding. Mere information følger. 

Stor forældreaften: Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 18,00 afholder vi den store forældreaften. Denne gang er der 
bl.a. valg af samarbejdsråd og fællesrådsmedlemmer på dagsordenen. 

Ny evaluering: På forældreaftenerne i 1.-6. klasse har vi gennemgået de skemaer, lærerne skal bruge til evaluering 
af eleverne. Lærerne er i fuld gang med skemaerne. Disse evalueringer danner grundlag for dialogværktøjet, som 
erstatter karakterbøgerne. Så snart vi ved, hvordan den endelige version ser ud, informerer vi naturligvis herom. 

Minikalender: Husk, at I skal holde jer orienterede på intra, men nedenfor følger en række vigtige datoer. 

onsdag 2/10   motionsdag for hele skolen til Geltinger Birk, alle har fri kl. 13,00 
torsdag 3/10   helligdag - tysk genforeningsdag og første dag i efterårsferien 
mandag 21/10    første skoledag efter efterårsferien 
mandag 21/10, kl. 13,00  tilmeldingsfrist til midtvejssamtaler 
tirsdag 22/10   erhvervsvejledning med enkeltsamtaler for F9 og F10 
tirsdag 22/10, kl. 17,30  samarbejdsrådsmøde 
onsdag 23/10-fredag 25/10 F10 - mød Duborg 
torsdag 24/10, kl. 19,00  strikkecafé 
mandag 28/10, kl. 13,00-14,00 bogbussen kommer 
mandag 28/10, fra kl. 13,30 midtvejssamtaler 
torsdag 31/10   helligdag, reformationsdag 
fredag 1/11   almindelig skoledag 
onsdag 13/11, kl. 18,00  forældreaften F10, bl.a. med besøg fra Duborg-skolen 
mandag 25/11-fredag 29/11 terminsprøver for F9 og F10 og projektuge for F7 og F8 
mandag 25/11, kl. 13,00-14,00 bogbussen kommer 
tirsdag 26/11, kl. 17,30  samarbejdsrådsmøde 
torsdag 28/11, kl. 19,00  strikkecafé 
mandag 2/12, kl. 17,30  syng julen ind 
onsdag 11/12   julefest for 1.-6. klasse og A 
torsdag 12/12   julefest for 7.-10. klasse og B 
fredag 20/12   sidste skoledag før jul, alle har fri kl. 11,15 – indianerhytten har åbent 
mandag 6/1   første skoledag efter juleferien 
fredag 31/1   nye evalueringsskemaer (1.-6.kl.) og karakterbøger (øvrige elever) uddeles 
onsdag 5/2 og torsdag 6/2 konsultationer 
torsdag 27/2   læreruddannelsesdag – ingen undervisning 
tirsdag 17/3, kl. 18,00  stor forældreaften 
fredag 27/3   sidste skoledag før påskeferien  

 

Alle ønskes nogle gode sidste dage inden efterårsferien, og en rigtig god ferie når vi kommer dertil. 

 

Med venlig hilsen           Søren Christensen 


