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Nyt fra ledelsen 
…for børnehaven og skolen… 
Inden efterårsferien afsluttede vi TVAIS med 
Åbent Hus. En stor tak til alle Jer der deltog, og fik 
set, hvad eleverne havde arbejdet med i løbet af 
ugen. 
I løbet af november måned skal vores 8. klasse 
deltage i SKILLS på CELF, og ellers nærmer vi os 
december med masser af juleaktiviteter. 
 

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

Nyt fra bestyrelsen  

 

Orientering: 

 Skolen deltog i 1. spadestik til den nye 
Storstrømsbro. 

 Kafé Lodberg er kommet godt fra start 
med skoleboden. 

 Der er ikke fundet mere skimmelsvamp, 
og derfor holder renoveringsplanen for 
de berørte lokaler i fællesrummet. 

 Børnehaven har fortsat stigende 
børnetal. 

 Elevrådet ønsker flere valgfag næste 
skoleår. 

 Legepatruljen ønskes genoptaget. 

 Der har været afholdt en Pædagogisk Dag 
for hele personalet. 

Drøftelse og evt. beslutning: 

 D. 22/10 har der været afholdt 
informationsmøde på Eskilstrup Skole 
med politikerne fra Børne- og 
Ungeudvalget. 

 Vi afventer den endelige beslutning om 
det nye byggeri i Autismeafdelingen. 

 Skolens hjemmeside gennemgås og 
opdateres. 

 Ledelsesteamet er presset på ledelsestid, 
og Bestyrelsen bakker op om, at skolen 
søger øgede ressourcer. 

 Indsatsen i forhold til elevfravær blev 
drøftet. Stramningen fastholdes, og det 
er bedst når du er her. 

 Trivselsundersøgelsse for personalet blev 
gennemgået. Undersøgelserne laves nu 
vha. fokusgruppeinterviews i stedet for 
spørgeskemaundersøgelse. 

 

Elevnyt 
… til & fraflytterelever 
 

Nye børn/elever 

Jonathan Gunthel, børnehaven 
Maximilian Nielsen, børnehaven 
 
 

Fraflyttede børn/elever: 
 

Skolens samlede elevtal er herefter: 218 børn 
fordelt med 175 i almen klasserne og 43 i 
autistklasserne. 
I skolefritidsordningen går i alt 97 børn fordelt 
med 83 i alm. sfo og 14 i autist sfo. 
I Ønskeøen er der i alt 65 børn – fordelt med 44 i 
børnehaven og 21 i vuggestuen. 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

Personalenyt … 
- Velkommen til Nicolai Søgaard der er 

ansat som pædagog i 
autismeafdelingen pr. 01.11.18. 
 

- Vi siger farvel til pædagog Anita R 
Magnusson pr. 31.10.18.  

http://www.norrevedby-skole.dk/

