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Julehilsen fra skolen 2022 
 

Kære alle  
Året 2022 går på hæld og hermed en julehilsen fra skole og SFO.   
 

Fællesbestyrelsen  
Vi har i indeværende skoleår sagt velkommen til en ny 
Fællesbestyrelse.  
De forældrevalgte på skoledelen er Addie Holm, Bent Andersen, 
Betina Sjøgaard, Christen Buur Romvig og Maja Bang.  
Vi har samarbejdet om principper for daginstitution og skole og 
planlagt fællesarrangement med temaet ”Vild-Vest dag”, der af-
vikles den 8.juni (til kalenderen).  
Desuden har vi drøftet, hvad vi lykkes med i institutionen, og hvad 
vi med fordel kan arbejde med.  Der er skrevet høringssvar i for-
hold til kommunens budget for 2023 og besparelser mv.  
Endelig har vi kort drøftet Antimobbestrategien og set på mulig-
heden for lejrskoler fremadrettet. Disse drøftelser og beslutninger 
fortsættes i det nye år. Tak til Fællesbestyrelsen for alt, I bidrager 
med.  
 

Trivselsmåling 
Vi har i foråret 2022 svaret på den National Trivselsmåling, og der er stolthed og glæde på skolen, 
for vi endte på en delt 4.plads med andre skoler i Danmark.  Men hvad er det, der lykkes på sko-
len? For os handler det om, at vi til stadighed arbejder med klassernes trivsel, når fokuspunkter 
dukker op og inddrager elevrådets synspunkter og forslag til indsatsområder.  
Desuden er en stor faktor vores dygtige medarbejdere, AKT-indsatser og et stadigt fokus på, at 
børnene har stor medindflydelse i hverdagen. Det viser sig ofte i forhold til vores innovation og en-
treprenørskabsdage, hvor børnene er med til at bestemme og beslutte. Også Esport er et hit på 
mellemtrinnet. 
 
Trivselsarbejdet i 0.klasse er meget fokuseret omkring DINO-skolen. Der er fortsat trivselsforløb 
for 1.-2.- og 3.-4.klasse og sociale pejlemærker for 5.- 6.klasse. Ligeledes fortsætter vores SMART-
kursus for en del udvalgte børn på skolen.  
 
 

Ændringer fra februar 2023 
Da Mette Nilsson den 1.februar går på barsel, har vi ansat Katrine Munk som barselsvikar for 
hende. Mads vil sammen med lærerteamet tage hånd om den nye lærervikar. 
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Indsatsområder 

Vi har i november afholdt læringssamtaler vedrørende det enkelte barns soci-
ale og faglige trivsel. Dette har afstedkommet fokus på udvalgte børn, der får 
ekstra tid til begynderlæsning og Alkalær, sprogtræning, ekstra matematikun-
dervisning mv.  
 

Vi har fortsat ud fra Fællesskabsstrategien valgt at have fokus på ”Barnet og 
den unges perspektiv” og ”dygtige fagprofessionelle”.     
 

Efteruddannelse 
Medarbejderne i specialtilbuddet har alle været på et tredages kursus i sommerperioden i år. 
Her til februar 2023, er det alle lærerne og Lasse, der skal på uddannelse med temaet: Specialpæ-
dagogik i det almene. Her vil der være fokus i forhold til at forstå børnegruppen anno 2023, og på 
læringsstrategier i forhold til mange forskellige situationer i undervisningen, hvor man som lærer 
kan opleve sig udfordret. 
 
 
Kursusdagene er torsdag den 2.2.23 fra kl. 11.30 – 18.00, tirsdag den 07.02.23 og tirsdag den 
21.02.23 fra kl. 13.30 – 17.00. 
Vi har i samråd med Fællesbestyrelsen besluttet, at undervisningen disse dage stopper lidt før al-
mindelig tid. 
Specielt torsdag den 02.02.23 har vi brug for, at I er opmærksomme på, at de store børn sendes 
hjem tidligere, og for de mindste, har vi brug for ekstra hænder til at lave aktiviteter i SFO.  
Har du mulighed for at hjælpe til i SFO, vil vi meget gerne have din hjælp. 
 
Giv meget gerne klasselærerne besked hurtigst muligt, hvis du kan komme ind på skolen og 
hjælpe denne dag.  
 

Bussen og Huset  
Der er 13 børn i specialtilbuddet Bussen og Huset. Ud over den faste lærer-
stab med Trine, Alex og Brian i Huset, samt Karen, Jeppe og Mette i Bussen, 
er Janni, Mads og Mette N. med til at give et løft i dansk-, tysk- og matema-
tikundervisningen.  
 

Glemte sager 
Alle glemte sager lægges i første omgang ved indgangsdøren til skolen og derefter gemmer Tho-
mas tøjet en måneds tid. Senere gives det til SFO og resten går til genbrug. Tak om I vil se efter, 
om der er tøj, som tilhører jeres barn.  
 
 
 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.creativehobby.pl%2F%2Fpol_pl_Ozdobna-galazka-z-szyszkami-32485_2.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.creativehobby.pl%2Fproduct-pol-32485-Ozdobna-galazka-z-szyszkami.html&docid=ECdDQ-8mWLrl-M&tbnid=sTkvdaK72abkUM%3A&vet=1&w=500&h=500&bih=1082&biw=1920&ved=2ahUKEwj93pucu7zmAhXwx4UKHT-kDzMQxiAoA3oECAEQHA&iact=c&ictx=1
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Vigtige datoer til opslagstavlen                                            
Onsdag den 04.01.23: Første skoledag efter jul. Det er en almindelig skoledag 
Torsdag den 30.03.23: Skolefest for alle  
Onsdag den 17.05.23: Åbent hus/bedsteforældredag  
Torsdag den 08.06.23: Vild-Vest dag. Fællesarrangement for hele institutionen.  
Forældredeltagelse fra kl. 15.00 – 17.30 ca. 
Fredag den 23.06.23: Sidste skoledag før sommerferien, kl. 07.45 – 11.40 
Torsdag den 10.08.23: Første skoledag efter sommerferien. Almindelig skoledag 
 

Info vedrørende SFO  
Lasse, Maja og Ida har sammen med børnene lavet julepynt og julegaver, så der er 
noget at glæde sig til juleaften. Ellers er der gang i mange aktiviteter med børnene:  
brætspil, Lego, kreaværksteder på stuen og i multirummet, halaktiviteter, samt uden-
dørs aktiviteter med Go- og Mooncars, rulleskøjter, skateboards mv. samt diverse 
boldspil på Multi- og boldbanen.  
Der er børn i SFO torsdag den 22.12.22 og sampasning med daginstitutionen den 
23.12.22. 
 
Mandag den 2. januar 2023 er medarbejderne igen klar til at møde de børn, der kommer i SFO.  
Frem til 1.juni har vi hver morgen sampasning med daginstitutionen i skolehverdagene.   
 
 
 
Afslutningsvis vil jeg sige tusind tak til alle forældre for et godt og konstruktivt samarbejde. Tak for telefon-
opkald og konstruktive samtaler gennem årets løb. Også tak til fællesbestyrelsen for jeres engagement i 
skolens arbejde. Det er altafgørende for en velfungerende skole og meget værdsat.  
 
Her fra skolen vil jeg ønske jer alle en glædelig jul samt et godt nytår.   
 
Med venlig hilsen Majbritt 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-_kYty--5wDs%2FTtPQjlFFsLI%2FAAAAAAACZco%2FoBiNDKW6Dv0%2Fs512%2Fdiamonds-jul%25252520%252525286%25252529.gif%3Fgl%3DDK&imgrefurl=http%3A%2F%2Frumtrold.dk%2Fdiamonds%2Fjulekugler.php&docid=7AIsn_Ux9Z7BMM&tbnid=7NC4JXDBIxEGJM%3A&vet=10ahUKEwj2ltvnurzmAhVPLewKHSxUB34QMwiDASghMCE..i&w=512&h=482&bih=1082&biw=1920&q=billeder%20juleklokkertegning&ved=0ahUKEwj2ltvnurzmAhVPLewKHSxUB34QMwiDASghMCE&iact=mrc&uact=8
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjun57DtbzmAhUizIUKHYCWBs0QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fhobiljackvilri.ga%2F12-sange-af-julen-kan-downloades&psig=AOvVaw391VUiq9KbnZe9lmc2dFKj&ust=1576662985526416

