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.
Hele skoleåret har været præget af Covid-19 med nødundervisning
og restriktioner som afstand, håndvask, hygiejne og et væld af
regler. Vi har alle længtes efter en mere normal hverdag uden de
mange restriktioner. Men mon ikke vi efter sommerferien går en ny
tid i møde! Hermed også en tak til alle for jeres imødekommenhed og forståelse i den forgangne tid.
Nu ser vi frem til en skøn sommer og et efterår med et almindeligt skoleskema for børnene. Det er
det, vi håber på, men hverken Undervisningsministeriet eller Center for Børn og Læring i Herning
kommune kan give os garantier .
Efter sommerferien vil klasserne skulle lære nye medarbejdere at kende, og specielt for de nye børn
i 0.-1.klasse vil der være særligt fokus på trivselsarbejdet, så børn og voksne lærer hinanden at
kende og får dannet gode relationer og fællesskab sammen. Der vil fortsat blive arbejdet med at
skabe en varieret skoledag med blandt andet udedage, fagdage, teknologi-arbejde, innovation,
entreprenørskab og Esport og selvfølgelig fortsat masser af bevægelse.
Vi vil arbejde med AKT-arbejde (adfærd, kontakt og trivsel) og der vil være trivselsgruppeforløb
samt ART-træning i det kommende skoleår.
Skolen vil sammen med andre skoler i Herning kommune arbejde med FNs verdensmål nr. 5, der
handler om ligestilling mellem kønnene og Verdensmål nr. 10, der omhandler mindre ulighed.

Teams for kommende skoleår
Vi har de sidst måneder arbejdet med planlægningen af næste skoleår, så jeres barn kan få den
bedste undervisning, så de kan blive så dygtige som muligt. Vi har ansat Mads Ekstrøm, der her i
juni bliver færdiguddannet som lærer samt pædagogmedhjælper Lasse Jensen. Da Mette Nilsson er
på barsel frem til nytår, vil Tilde Bilberg være dansklærer for hele indskolingen, indtil Mette
kommer tilbage og bliver klassens dansklærer.
Lærerne har sendt det nye skoleskema ud til jer i denne uge, og teamene ser ud som følger:
0.-1.klasse: Tilde B og Hanne J er primære medarbejdere omkring klassen. Desuden har Simone og
Mads undervisning i klassen og Lasse C er støtte. Inge har valgt at stoppe som pædagog pr.
31.07.21 og derfor har vi ansat Rikke Sand som ny pædagogisk assistent pr. 01.08.21. Hun vil fast
være tilknyttet SFO og 0.1.klasse som støttelærer. Tak til Inge for tiden i skole og SFO. Vi ønsker
dig alt godt for fremtiden.
2.-3.årgang: Tilde og Mads er primærlærere for klassen frem til jul, hvor Mette N. kommer tilbage
og er kommende dansklærer på årgangen, og yderligere har Simone og Hanne undervisning på
årgangen, ligesom Catrine er med som støtte.
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I indskolingen vil Mette Marie fra musikskolen vil være med i musiktimerne sammen med Hanne.
4.-5.årgang: Berit og Jørgen er kontaktlærere for klassen, og yderligere har Hanne, Catrine og
Simone undervisning på årgangen.
I 6.klasse: Simone er kontaktlærer for klassen og yderligere har Berit, Catrine, Hanne, Jørgen og
Mads undervisning på årgangen.
På mellemtrinnet er det Thomas fra musikskolen, der vil være med i musiktimerne sammen med
Hanne.
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.
Ringetiderne for næste skoleår er som før Covid-19, hvilket betyder, at eleverne i indskolingen
mandag-tirsdag er i skole til kl. 13.50 og for mellemtrinnet er det til kl. 14.45, onsdag – fredag
slutter indskolingen kl. 13.05, og for mellemtrinnet er det onsdag – torsdag til kl. 13.50 og fredag
kl. 13.05. Ringetiderne står på skoleskemaet, I får udleveret.
Skoleugen for 0.-3.årgang er 27 lektioner, og for 4.-6.årgang er det 31 lektioner. Vi fortsætter med
dobbeltlærertimer på mellemtrinnet i udvalgte fag.

Nye tiltag kommende skoleår
Vi har ansøgt Fondsmidler – også kaldet STEM-midler til ”science – videnskab, teknologi,
entreprenørskab og innovation samt matematik. Vores mål er at få den legende tilgang ind i
matematik og naturfagene, så leg, oplevelse og læring går endnu mere hånd i hånd.
I fagene naturteknologi og matematik sættes i samspil med programmering konstruktion og
problemløsning. Her skal børnene arbejde med LegoWedo.
I fagene naturteknologi og innovation træner eleverne bl.a. problemløsning, kritisk tænkning,
samarbejde og kommunikation ligesom børnene udvikler deres forståelse for robotteknologi. Dette
gøres blandt andet med Cubelets.
Med Edison bevæger børnene sig fra hands-on kodning til blokkodning på PC. Den er kompatibel
med Lego og lægger derfor op til et utal af opgaveløsninger og opfindsomhed.
Vi afventer besked i uge 34.
Desuden får alle medarbejdere i næste uge et kursus i arbejdet omkring ordblindevenlig
undervisning, hvilket vil give et fagligt kompetenceløft til alle.

Specialtilbuddet Huset og Bussen
Bussens børn og voksne har det meste af dette skoleår grundet Covid-19 haft stor glæde af at kunne
være på Ørre Naturskole. Efter sommerferien er børnene tilbage i Bussen på skolens område igen.
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Bussen: Mette D. er sammen med Karen og Jeppe kontaktlærer for eleverne der. Også her vil
Catrine komme og varetage undervisning.
Huset: Alex, Brian og Trine er kontaktlærere for eleverne der. Desuden vil Catrine det næste halve
år være en del timer i Huset og have matematikundervisning. Ligeledes vil Dorthe, sekretær, også
være behjælpelig derovre. Efter Jul kommer Tilde tilbage og har danskundervisning i Huset.

SFO
Flere forældre har ønsket mere information fra SFO, og derfor har vi besluttet, at I fremadrettet vil
modtage et brev ca. en gang i måneden fra personalet i SFO.
Hen over sommeren vil Inge, Lasse og Caroline være med til at hygge om jeres barn. SFO holder
lukket i uge 29-30. Informationer om, hvad der sker i disse uger, vil hænge på døren ved
hovedindgangen til skolen.
TAK
Vi har i år fået nyt læringsmiljø til 3-4. klasse og desuden har vi ud fra Berits ønske om spændende
læringsmiljø til biblioteket fået bygget en reol/hyggekrog af lokale håndværkere, Jesper K. og hans
team, til børnene. Støtteforeningen har bidraget med et tilskud til hynder til det nye område, og købt
fodbolde til klasserne og nye net til målene på fodboldbanen, hvilket børnene har stor glæde af.
Ligeledes fik støtteforeningen igen organiseret en hilsen til alle medarbejderne på lærernes dag her i
efteråret. Tak til alle for jeres interesse, engagement og involvering i vores skole.

Fællesbestyrelsen
Vi skal sige farvel til afgående bestyrelsesmedlemmer, Henrik Vilstrup, der efter sommerferien ikke
længere har børn på Sinding skole. Henrik har været med i bestyrelsen af flere omgange, så herfra
skal lyde et tusind tak for din indsats i arbejdet. Desuden også tak til Sidsel X, der har repræsenteret
daginstitutionen Hvepsereden/Midgaarden. Efter sommerferien starter de nye suppleanter i
bestyrelsen.
Fra Sinding skole sidder følgende: Formand Kristina Kaspersen og næstformand Maja Bang.
Derudover er det Addie Holm, Anna Brøgger, Christen Buur Romvig, og som suppleanter for
skolen sidder følgende: Trine Broe Lauridsen og Julie Daugaard. Alle kontaktinformationer findes i
AULA. Tak til jer for den tid I bruger i Fællesbestyrelsen samt for de gode dialoger vi sammen har
for at få en velfungerende skole.
På de næste sider findes vigtige datoer til kalenderen for det kommende skoleår 2021-22.
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. 09.08.

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

Onsdag d. 11.08.

Første bestyrelsesmøde for Fællesbestyrelsen!!! OBS! Ændret dato!

Tirsdag d. 17.08.

Forældremøde 0. – 2.årgang kl. 18.30 – 20.30
Besøg af Louise Theilgaard Nikolajsen, Konsulent,
Staben for Sundhed og Ældre

Onsdag d. 18.08.

Forældremøde 3. – 6.årgang kl. 18.30 – 20.30
Besøg af Louise Theilgaard Nikolajsen, Konsulent,
Staben for Sundhed og Ældre

Fredag d. 27.08.

Fotografering af alle børn

September
Tirsdag d. 14.09.
Torsdag d. 23.09.

Skole - Teaterforestilling Klods Hans! (Tidspunkt uvist!)
Turbodag for 2.klasse, kl. 9-12 Lind Hallerne

Oktober
Onsdag d. 06.10.

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

Uge 41

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

Mandag d. 11.10.

Koncert for mellemtrinnet, 4.-6.klasse med DRUMS ACROSS.
Koncerten er på Kildebakkeskolen. Børnene skal cykle derud.
Koncerten varer fra kl. 09.00 – 09.45.

Fredag d. 15.10.

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

November

Skole-hjemsamtaler for alle klasser uge 45 og 48

Onsdag d. 03.11

Lille kordag 2.-3. klasse

Fredag d. 26.11.

Julemarked for forældre, bedsteforældre, venner af huset mv.
Invitation følger.
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December
Torsdag d. 02.12.

Brobygning 4.-6. kl. (4.årgang Sinding skole, 5.årgang
Kildebakkeskolen, 6.årgang: Vildbjerg skole)

Fredag d. 10.12.

Generalprøve på familiejulekoncerten
(Lundgaardsskolen, kl. 08.30 – 13.30)

Mandag d. 13.12.

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

Fredag d. 17.12.

Sidste skoledag før jul, vi går i kirke. Dagen varer fra kl. 07.45 – 11.40.

Januar 2022
Mandag d. 03.01.22

Første skoledag efter jul. Almindelig skoledag.

Torsdag d. 20.01.22

Store kordag (for 5.-6.klasse?) Lindbjergskolen

Uge 5 og 6

Skolesvømning for 4.årgang

Februar
Fredag d. 04.02.

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

Tirsdag d. 22.02.

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

Marts
Uge 10

Bevægelsesuge! Ekstra fokus på bevægelse i fagene!

Torsdag d. 24.03

Opstart af årets skolefest – 2 temauger planlægning mv.

April
Torsdag d. 07.04

Årets skolefest – forestilling!

Torsdag d. 21.

(Sanglegedag for 0.-1.klasse) Snejbjerg skole

Fredag d. 22.

Svømmedag - Herning svømmehal (4.klasse)
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Maj
Mandag d. 02.

Praksisprøve - cyklistprøve for 6.årgang

Onsdag d. 18.

Adventurerace 6.årgang 09.00 – 13.00 Momhøje

Fredag d. 20.

Besøgsdag for kommende 7.klasse (Vildbjerg skole, 08.00 – 09.30)

Onsdag d. 25.

Åbent hus - Bedsteforældredag

Juni
Torsdag d. 16.

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

Fredag d. 24.06.

Sidste skoledag. Skoledagen slutter kl. 11.40.

Foråret 2022

Lejrskole for 5.-6.årgang

Uge 27 – 31:

Sommerferie for alle børn! Mulighed for at være i SFO!

Mødekalender for fællesbestyrelsen i skoleåret 2021 – 22
Onsdag den 11.08.21
Onsdag den 06.10.21.
Torsdag den 02.12.21
Tirsdag den 11.01.22
Onsdag den 02.03.22
Tirsdag den 19.04.22
Mandag den 13.06.22

Fælles personalemøde med daginstitution og skole
Juleafslutning

Sommerafslutning
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