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

Trivsel
På skolen har vi AKT-uddannet personale, Mette Domino
Kristensen og Johnny Bach Hansen. Nogle af jer har allerede haft kontakt med dem via de trivselsforløb, der har været. På nuværende tidspunkt har vi planlagt trivselsforløb og ART-kursus for en
del udvalgte børn på skolen – også på baggrund af jeres ønsker som forældre.

Teksperiment
Vi har de sidst måneder arbejdet med teknologiforståelse på flere årgange. Dette blev til en flot
fremlæggelse af resultaterne i slutningen af uge 35. Tak for det store fremmøde af jer forældre. I
den kommende periode er der planlagt et samarbejde med et firma, og her sættes der fortsat fokus
på innovation og it-færdigheder indenfor det teknologiske felt, således at børnene kan erhverve sig
nye kompetencer og få forståelse for det arbejdsmarked, de senere skal møde.

Nye visioner for Sinding Skole
Vi er i fællesskab gået i gang med at sætte nye visioner for Sinding Skole. Det er en spændende proces, hvor vi nytænker tema – fag - udeskole- teknologi – holddelinger, USU mv. I kommer til at
høre meget mere om det, når det er gennemarbejdet og fællesbestyrelsen igen har været involveret i
vores arbejde. Målet er en nytænkt, mere varieret skoleuge, hvilket får betydning for skoleskemaet
fra januar 2020.

Fællesbestyrelsens arbejde
Fællesbestyrelsen har været samlet til et arbejdsmøde for at diskutere, hvordan vi får flere børn fra
skoledistriktet til at vælge Midtpunktet. Det har ført til, at der arbejdes med institutionens struktur og profil
samt at forældregruppen involveres og aktiveres i forhold til at promovere skolen til forældregruppen i distriktet mv. Dette har også sammenhæng i forhold til de nye visioner, som medarbejdere og ledelse arbejder
med.

Bussen/Huset
I forbindelse med effektivisering indenfor skoleområdet, nævnt i sommerbrevet, og som det har været kommenteret i medierne, vil Bussen og Huset fra årets udgang være ét samlet specialtilbud. Om
navnet bliver Hus-Bussen, er uvist, men fra uge 43 og frem til årets udgang vil der ske en trinvis
sammenlægning af de to tilbud.

Indskrivning til det nye skoleår
Nu er det snart tid til indskrivning af nye børn til kommende 0.klasse. Dette sker fra den 28.10.19 –
10.11.2019. Vejledningen lægges ud i løbet af et par uger. Informationsmødet vedr.0.klasse bliver
afholdt i foråret 2020.

AULA erstatter ForældreIntra
Som jeg har nævnt på forældreintra fortsætter Skoleintra til uge 43. Men fra 18. oktober logger du
dig på ”AULA for Forældre” på vores nye hjemmeside sinding-oerre-midtpunkt.aula.dk eller via
appen ”AULA for Forældre” i stedet for ForældreIntra.
Har du på ForældreIntra beskeder eller dokumenter, som du ønsker at gemme, skal du selv tage kopier inden 10. oktober, hvor ForældreIntra ikke længere fungerer optimalt.
Vi glæder os meget til at præsentere en mere enkel, brugervenlig kommunikations-platform for dig.
Vi vil frem til uge 43 orientere dig om AULA her på ForældreIntra.
Bliv klogere på AULA i videoen https://youtu.be/WYqmrvTUpA0

SFO
Vi vil lige minde om, at der er SFO-fest den 8.november sidst på eftermiddagen. I vil snart modtage
en invitation. Da Linette skal starte på uddannelse i Århus, flytter hun den 1.11. hvorfor vi skal sige
tak for denne gang. Vi håber, at Linette en gang i fremtiden flytter tilbage til området.  Derfor
skal vi også sige goddag til Jeppe Schreiber, som allerede nu er tilknyttet Sinding skole.

Vigtige datoer til opslagstavlen
Mandag den 07.10.19: Opstart af Ta’pulsen - uge.
Fredag den 11.10.10: Motionsløb for alle børnene – samt de forældre, der er interesserede.
Fredag den 29.11.19: Julemarked for forældre, bedsteforældre, venner af huset mv.
Invitation følger.
Fredag den 13.12.19: Luciaoptog med 5.-6.årgang. Juleoptræden med alle børnene i den lille hal.
Fredag den 20.12.19: Sidste skoledag før jul, kl. 07.45 – 11.40.
Torsdag den 02.01.20: Første skoledag efter jul. Almindelig skoledag.

Her fra skolen vil jeg ønske jer alle et dejligt efterår.
Med venlig hilsen
Majbritt Larsen
Skoleleder

