SOMMERHILSEN FRA SKOLEN
Kære alle
Så er det blevet tid til en sommerhilsen med informationer
fra skolen, som fortæller lidt om afslutningen af dette
skoleår og aktiviteter kommende skoleår.
Foråret har været præget af Covid-19 med nødundervisning
og mange restriktioner som afstand, håndvask og afvaskning
af diverse møbler, døre mv. Jeg vil her sige tak til alle for
jeres imødekommenhed og forståelse i den forgangne tid.
Vi glæder os over at kunne starte en normal hverdag efter ferien, hvor børnene starter med et
almindeligt skoleskema. Det er den besked, vi har fået fra Undervisningsministeriet og Center for
Børn og Læring i Herning kommune.
Der vil være fokus på vores nytænkning af skolen og fagene, og der vil blive arbejdet med udedage,
flere fagdage, teknologi-arbejde, innovation, entreprenørskab og E-sport og selvfølgelig fortsat
masser af bevægelse.
Da vi ikke nåede i mål med vores AKT-arbejde (adfærd, kontakt og trivsel) og trivselsgruppeforløb,
vil dette arbejde fortsætte kommende skoleår.

Team for kommende skoleår
Vi har de sidst måneder arbejdet med planlægningen af næste skoleår, således at jeres barn kan få
den bedste undervisning, så de kan blive så dygtige som muligt. Vi har for det kommende skoleår
ansat pædagog Inge Rosenlund Bak, samt pædagogmedhjælper Jeppe Lynge og Ester Nellemann,
ligesom Mads Ekstrøm fortsat er tilknyttet skolen som fast vikar. Ligeledes starter Mette Nilsson
som lærer i almentilbuddet, mens Alex Dinesen overtager Mettes stilling som lærer i
specialtilbuddet Huset, og endelig har vi Karen Romvig tilbage i Bussen.
Da lærerne sender det nye skoleskema ud til jer i denne uge, kan jeg fortælle, at teamene ser ud som
følger:
0.årgang: Kristina og Hanne M er primære medarbejdere omkring klassen. Da Kristina er
sygemeldt, vil Inge Rosenlund Bak, tidligere børnehaveklasseleder, varetage stillingen indtil
Kristina er tilbage. Yderligere har vores SFO-medarbejder Lasse USU ligesom Simone og Mette N.
undervisning på årgangen.
1.-2.årgang: Berit er kontaktlærer for klassen, og yderligere har Hanne M, Jørgen, Simone, Bo,
Mette N og Lasse undervisning på årgangen.
3.-4.årgang: Bo og Mette N. er kontaktlærere for klassen, og yderligere har Hanne, Jørgen og
Simone undervisning på årgangen. I en kort periode får vi hjælp af Hanne Lynderup, der varetager
Billedkunst og H/D for Mette, der har 6 timers plejeorlov pr. uge.
5.-6.årgang: Jørgen og Simone er kontaktlærere for klassen og yderligere har Berit, Bo, Hanne M.
og Mette N. undervisning på årgangen.
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Vores AKT-lærer (adfærd, kontakt og trivselslærer) er fortsat Mette Domino.
I skoleskemaet står der om fredagen UIEE. Dette står for Ugeskema, Innovation, Entreprenørskab
og E-sport
Børnene præsenteres sidste skoledag inden ferien for deres klasselokaler for kommende skoleår.

Justeringer i Folkeskolen
Der er fortsat en enkelt justering af folkeskolen, der får betydning for vores 3.klasse. De skal
allerede i år starte med 2 lektioner i H/D, hvor de i 4.klasse får 3 lektioner til dette fag.
Vi fortsætter med en skoleuge, hvor 0.-3.årgang skal have 27 lektioner, og 4.-6.årgang skal have 31
lektioner. Vi fortsætter med dobbeltlærertimer på mellemtrinnet i udvalgte fag.
Ringetiderne for næste skoleår er således uændrede, således at der er kortere skoledage for
indskolingen ugentligt (onsdag - fredag) og for mellemtrinnet, torsdag-fredag.
Ringetiderne står på skoleskemaet, I får udleveret.

Nye tiltag kommende skoleår
Vi har ansøgt en fond om at lave et større projekt omkring bevægelse og udeaktiviteter
mv. Vi har endnu ikke fået svar fra Fonden, hvorfor vi afventer besked.
Desuden får alle medarbejdere i næste uge mulighed for at få et fagligt kompetenceløft med kurset
Ugeskemarevolutionen.

Specialtilbuddet Huset og Bussen
Vi glæder os over, at der dette forår har været større tilgang af elever til Huset og Bussen og skolen
derved fået tilført ekstra midler til specialtilbuddet. Dette får positiv betydning for bemandingen af
Huset og Bussen det kommende skoleår.
Under Covid-19 har eleverne i Bussen haft stor glæde af at kunne være på Ørre Naturskole. Efter
sommerferien er børnene tilbage i Bussen på skolens område igen.
Huset: Alex er sammen med Brian og Trine kontaktlærer for eleverne der.
Bussen: Mette D. er sammen med Karen og Jeppe kontaktlærer for eleverne der.

SFO
Hen over sommeren vil der, som nævnt i tidligere brev, der ligger i AULA, være sampasning med
Hvepsereden/Midgaarden i uge 28 og 30. Informationen hænger på døren ved hovedindgangen til
skolen. Det er Lasse, Jeppe, Trine og Maiken, der vil være sammen med jeres barn. Andre
informationer kan findes i brevet.
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TAK
Vi har haft stor glæde af, at en gruppe forældre/bedsteforældre på skolen i efteråret malede hele
skolens fællesareal og indgangsparti, ligesom vi fik vandskuret væggen ved indgangen og shinet det
hele op. Det gamle køkken er fjernet, og bruges nu til gruppearbejde eller arbejdsrum til gavn for
eleverne.
Også stor tak til legepladsudvalget, der hen over året har arbejdet på at forskønne og forbedre
legepladsområdet. Endelig er der fundet penge til en multibane. Herfra tak til Borgerforening,
Støtteforening og alle, der har bidraget. Det er virkelig værdsat.

Fællesbestyrelsen
Vi har i maj haft valg til Fællesbestyrelsen. Herfra også tak til afgående bestyrelsesmedlemmer,
Winnie Højer, Rudy Søholm, Dan Andersen og Bjarne Hoffmann for jeres arbejde og engagement i
bestyrelsen. Efter sommerferien starter den nye bestyrelse, der blev valgt ind.
Fra Sinding skole sidder følgende: Addie Holm, Christen Buur Romvig, og som suppleanter for
skolen sidder følgende:
Trine Broe Lauridsen og Julie Daugaard. Formand Maja Bang fortsætter i bestyrelsen sammen med
næstformand Anna Brøgger Lindholm, og Henrik Vilstrup. Alle kontaktinformationer findes i
AULA.
På de næste sider findes vigtige datoer til kalenderen for det kommende skoleår 2020-21.
Der kommer separat info vedrørende første skoledag for næste skoleår i AULA.
Her fra skolen vil jeg ønske jer alle en skøn, god og varm sommerferie!

Med venlig hilsen
Majbritt Larsen
Skoleleder
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Vigtige datoer til opslagstavlen
August
Mandag d. 10.08.

Første skoledag efter ferien!
Skoledagen varer fra kl. 07.45 – 11.40.

Tirsdag d. 11.08.

Fællesbestyrelsen mødes fra kl. 17.00 – 19.00.
Både den gamle- og den nye bestyrelse mødes her.

Tirsdag d. 18.08.

Forældremøde 0. – 2.årgang kl. 18.30 – 20.30

Onsdag d. 19.08.

Forældremøde 3. – 6.årgang kl. 18.30 – 20.30

Fredag d. 28.08.

Fotografering af alle børn

September – okt.
Torsdag d. 24.09.

Turbodag for 2.klasse, kl. 9-12 Lind Hallerne

Uge 40

Lejrskole for 5.-6.årgang

Oktober
Uge 41

Anderledes uge – FNs verdensmål samt Ta’ pulsen – uge.

Onsdag d. 07.10.

Fælles personalemøde, daginstitution, skole og fællesbestyrelse
kl. 17.00 – 19.30

Fredag d. 09.10.

Motionsløb for alle børnene – samt de forældre, der er interesserede.

Torsdag d. 29.10.

Koncert for mellemtrinnet på Fermaten, Smallegade Herning: ”Defecto”
– Nemesis. Koncerten varer fra kl. 09.00 – 09.45.

November

Skole-hjemsamtaler for alle klasser uge 45 og 46

Fredag d. 27.11.

Julemarked for forældre, bedsteforældre, venner af huset mv.
Invitation følger.

December
Fredag d. 11.12.

Luciaoptog 5.-6.årgang. Juleoptræden med alle børnene i den lille hal.

Fredag d. 18.12.

Sidste skoledag før jul, vi går i kirke. Dagen varer fra kl. 07.45 – 11.40.
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Januar 2021
Mandag d. 04.01.21

Første skoledag efter jul. Almindelig skoledag.

Uge 5 og 6

Skolesvømning for 4.årgang

Februar
Mandag d. 01.02.

Legedag i Hammerum Hallen (0.-1.årgang)

Tirsdag d. 23.02.

Infomøde for kommende 0.årgang, kl. 16.30 – 17.30 med børn.

Marts
Onsdag d. 03.03.

Floorball 3.klasse kl. 9-13, Nordvest-hallerne, Tjørring

Uge 10

Bevægelsesuge! Ekstra fokus på bevægelse i fagene!

Torsdag d. 11.03

Opstart af årets skolefest – 2 temauger planlægning mv.

Torsdag d. 25.03

Årets skolefest – forestilling!

Maj

Cyklist- og praksisprøve for 6.årgang

Onsdag d. 12.04.

Åbent hus - Bedsteforældredag

Tirsdag d. 18.04.

Adventurerace 6.årgang 09.00 – 13.00 Momhøje

Juni
Tirsdag d. 08.06.

Atletikdag for 5.årgang: 9.00 - 13.00 – Herning Stadion

Fredag d. 25.06.

Sidste skoledag. Skoledagen slutter kl. 11.40.
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