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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyt fra ledelsen 
…for børnehaven og skolen… 
Vi er nu kommet ind i december, og derfor er skole og 
børnehus i gang med en masse julerier. 
Vi har vores adventssamlinger mandag morgen kl. 9.10-9.30. 
Fredag d. 7. dec. Er hele i indskolingen i teateret. 
Som sædvanlig vil der være Lucia optog torsdag d. 13/12 ca. 
8.10, men kom gerne i god tid  
Der er julesoccer for de ældste elever onsdag d. 19/12, og de 
yngste elever skal en tur til Gyldenbjerg Kirke. 
Torsdag d. 20/12 er sidste dag inden juleferien, og der er 
udsendt særligt program for denne dag. Skolebussen kører 
kun hjem kl. 12.05 og kl. 15.05 denne dag. 
Første dag efter ferien er torsdag d. 3/1-19. 
Vi ønsker Jer ALLE en rigtig glædelig jul og et lykkebringende 
nytår.  

------------------------------------------------------------------------ 
 

Nyt fra bestyrelsen  

 Indskrivningen til børnehaveklassen i 19/20 er 
ovre, og der er indskrevet 17 elever. 

 Der arbejdes pt. med et princip om værdig 
kommunikation. 

 I forbindelse med årsskiftet stopper Thea 
Tjørnelund som næstformand i elevrådet og den 
nye næstformand er Madeleine Wilhjelm. 

 Vi forventer at komme ud af 2018 med et mindre 
overskud. 

 De renoverede lokaler i indskolingen er taget i 
brug, og anlæg af den nye parkeringsplads er i 
gang. 

 Der laves en undersøgelse vedr. større udbud af 
valgfag til næste skoleår. 

 Gennemgang af den nye dagtilbudslov, og det 
kommunale fokus. 
 

------------------------------------------------------------------------ 

Orientering fra Ledelsen 
Da Undervisningsministeriet har flyttet den mundtlige 
prøveperiode for 9.klasse i foråret 19, holder vi sidste 
skoledag for 9.klasse fredag d. 24/5-19. 
 
Vi har ansat en ny lærer i stedet for Hanne Hagbarth, der er 
gået på efterløn. Vores nye lærer hedder Astrid M. Geisler, 
og skal fortrinsvis varetage dansk og klasselærerfunktion i 
5.klasse, samt tysk i 5., 7. 8. og 9. klasse. 
Vi glæder os til at Astrid starter hos os mandag d. 7/1-19. 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 

Nyt fra bevægelsesvejlederen 
 
Kære ”Kort og Godt” læsere. 
 
Nu er vi kommet til den tid på året, hvor det meste 
foregår indendørs. Bevægelse som også er blevet et 
fag, kan dog godt foregår udendørs, så husk kig på 
vejrudsigten. Der er jo ikke dårligt vejr, kun dårlig 

påklædning. 
 
Det er vigtigt for alle, og især eleverne at de får 
fornyet ilt til hjernen, og det bedste sted at få det er 
ude i den friske luft. Hvis man har en motorisk og 
fysisk god krop, og frisk ilt, er man bedre klædt på 
til indlæring. 
 
God jul 
 
Mvh. Bevægelsesvejleder Hans Henrik Krøll 

----------------------------------------------------------------------- 
 

Mødetid i skolen - er fortsat tidligst kl. 07.50 
…for børn, som ikke går i skolefritidsordningen… 
 

Det er dejligt, at flere forældre har efterkommet skolens 
henstilling om, at deres børn tidligst møder i skolen kl. 07.50 
hvis de ikke er tilmeldt sfo eller morgen-sfo. Dette set i lyset 
af at skolens tilsyn med og ansvar for børnene starter 07.50.  
 

------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Elevnyt… 
… til & fraflytterelever 
 

Nye børn/elever 
Mathias Huge-Jakobsen – Børnehaven 
Alexander Storm Madsen – IKL1 
Oliver S Hvidberg – IKL1 
Silas J. K. Kristiansen – 9A 
 

Fraflyttede børn/elever: 
 

Skolens samlede elevtal er herefter: 222 børn fordelt 
med 176 i almen klasserne og 46 i autistklasserne. 
I skolefritidsordningen går i alt 81 børn fordelt med 67 
i alm. sfo og 14 i autist sfo. 
I Ønskeøen er der i alt 65 børn – fordelt med 47 i 
børnehaven og 18 i vuggestuen. 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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