EFTERÅRSHILSEN FRA SKOLEN
Kære alle
Hermed er det tid til en efterårshilsen med informationer fra
skolen, der fortæller lidt om hvad elever, medarbejdere og
fællesbestyrelsen arbejder med i denne periode.

Efterår
Så går vi en mørkere tid i møde, hvor der igen skal være lys på
cyklerne om morgenen. Med hensyn til trafik omkring skolen
fungerer skolens kys-og-kør-plads ude foran skolen rigtig godt.
Vi er af en forælder gjort opmærksom på, at nogle børn på skolens østside, ikke altid får set sig godt
for, inden de cykler/løber ud fra skolen. Hermed en opfordring til alle forældre om at snakke
trafiksikkerhed med jeres barn.
Her i november er der skole-hjemsamtaler for alle klasser. I får besked fra lærerne om, hvordan og
hvornår I skal tilmelde jer på AULA.
Kristina er fortsat sygemeldt, men heldigvis har vi Inge, som vikar. Yderligere har vi en periode frem til
jul ansat Jeanette Jensen til at støtte op om 0.klasse. Hun hjælper også til i SFO og i indskolingen.

Trivsel
Vi har på nuværende tidspunkt igangsat trivselsforløb i flere klasser og med flere hold, samt haft
opstart af ART-kursus for en del udvalgte børn på skolen. Det er Mette Domino og Mette Nilsson, der
varetager dette kursus.

Uge 41
Alle medarbejdere har haft travlt med at gøre klar til årets temauge omkring FNs Verdensmål og kost,
bevægelse og motion. I disse Covid-19 tider er der desværre begrænsninger, men vi forsøger at
overholde diverse restriktioner og samtidig sikre den bedste skoledag overhovedet.
Hele skolen skal på tur onsdag i uge 41 til Fort Østerlund i Silkeborg. Det er en tur, hvor alle børnene
får mulighed for at møde masser af udfordringer både individuelt, men også i forhold til samarbejde og
fælles opgaveløsning med kammeraterne.

Nyvalgt elevråd
Der har været valg til skolens elevråd, og fra klasserne er følgende valgt ind: 1.klasse: Victoria, 2.klasse:
Gustav, 3.klasse: Katrine, 4.klasse: Stine, 5.klasse: Emil, 6.klasse: Sebastian og fra Bussen: Mattias.
Velkommen til alle, der ønsker at gøre en forskel på Sinding skole. Som læreransvarlig for elevrådet, er
det Jørgen Risum, som varetager dette arbejde.

Meningsfulde fællesskaber
I arbejdet med ”Meningsfulde Fællesskaber”, som vi i samarbejde med Herning kommune har fokus på de
næste tre år, har elevrådet i år valgt at arbejde med ”Barnet og den unges perspektiv”.
Ud fra elevrådets arbejde ved Fællesskabsfestivalen i januar 2020, har eleverne efterfølgende arbejdet
målrettet på at få mere gennemslagskraft ift. igangsættelse af fællesskabende initiativer på skolen.

De vil i dette skoleår i samarbejde med de forskellige klasser sætte fokus på sproget – eleverne imellem.
Elevrådet vil være aktive i alle klasser og have en dialog om, og sammen med klasserne lave plancher om,
hvordan vi indbyrdes kan tale pænt til hinanden.
Vi forventer, at tiltagene vil afstedkomme en øget trivsel for alle vores børn på skolen. Undersøgelser peger
på, at vores børn på skolen generelt trives rigtig godt, og dette vil vi fortsat have fokus på. Men da
elevgruppen ændres år for år, og mange faktorer er dynamiske, ønsker vi at sætte ind på dette område, for
at fastholde, konsolidere og udvikle fællesskaberne og trivslen på skolen.

Indskrivning til det nye skoleår
Tiden er ved at nærme sig til, at vi skal i gang med indskrivning af nye børn til kommende 0. klasse.
Indskrivningen vil igen i år foregå digitalt via dette link: https://tea-f.tabulex.net/webindskrivning.dk
Der er åben for indskrivning i perioden 26/11 – 8/11 2020. Informationsmødet vedr.0.klasse bliver
afholdt i foråret 2021.

Nyt fra fællesbestyrelsens formand
Fællesbestyrelsen har fået ny bestyrelsesformand og i det følgende,
fortæller Kristina lidt om sin motivation for at gå ind i arbejdet og om nogle
af hendes målsætninger:
Kære forældre og børn på Sinding skole
Mit navn er Kristina, jeg er mor til Asta og Ella som går i Hvepsereden.
Vi, pigerne, pigernes far Jacob og jeg, flyttede til Sinding for 2 år siden.
Det gjorde vi fordi, det lille samfund med de nære værdier og det varme
fællesskab tiltalte os. Det må man bestemt sige, at I og Sinding har levet op til.
Jeg er en ildsjæl, der nyder at have mange bolde i luften. Det faldt mig derfor naturligt at stille op til
fællesbestyrelsen for Sinding skole. At jeg blev formand som det første, var ikke i mine overvejelser, men da
Maja luftede at hun gerne ville give stafetten videre, var jeg klar til at samle den op.
Jeg er stadig meget grøn som formand, og jeg har mange ting, jeg stadig skal lære. Som jeg ofte gør med
nye ting, vil jeg stikke en finger i jorden og fornemme, hvad det er for et sted, jeg er landet. Derfor kan det
også være at jeres børn snakker om, at jeg har været en del af deres undervisning. Det har jeg fordi, jeg
gerne vil have et førstehåndsindtryk af, hvad Sinding skole er og står for.
Jeg glæder mig til arbejdet for og med fællesbestyrelsen. Jeg ser frem til mange gode møder både med
mine ”med”-medlemmer og ledelsen.

På falderebet vil jeg opfordre jer til at komme til mig, hvis I har noget, I undrer jer over. Det er nemmere for
os i bestyrelsen at gøre noget ved det, hvis I giver os besked. Man er altid velkommen til at sende mig en
mail, fange mig i skolegården eller give mig et kald.
De bedste hilsner Kristina, Kristina.kaspersen@gmail.com mobil: 4056 3949

Nyt fra SFO
Som en afløser for den fest, SFO plejer at have i november måned var alle afsted mandag den 28.09. i
WOW-parken. Børnene udtrykte begejstring over turen, og Trine har taget en del billeder, som er
tilgængelige på AULA – se under SFO.
Der er kun tilmeldt ganske få børn til SFO i uge 42, men personalet vil sørge for, at der bliver hygget
om dem, der kommer.
Her fra skolen vil jeg sige jer alle tak for et rigtig godt samarbejde og ønske jer alle et dejligt efterår og
en god efterårsferie.

Med venlig hilsen
Majbritt Larsen
Skoleleder

