SOMMERHILSEN FRA SKOLEN
Kære alle
Hermed er det tid til en sommerhilsen med informationer
fra skolen, som fortæller lidt om vores hverdag og aktiviteter kommende skoleår.

Team for kommende skoleår
Vi har de sidst måneder arbejdet med planlægningen af
næste skoleår, således at alle jeres børn kan få den bedste
undervisning, så de kan blive så dygtige som muligt. Da skemaet kommer 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. Yderligere har vores
SFO-medarbejder Linette USU ligesom Bo og Simone har undervisning på årgangen.
1.-2.årgang: Berit er kontaktlærer for klassen, og yderligere har Hanne M, Jørgen og Simone undervisning på årgangen.
3.-4.årgang: Bo og Vivi er kontaktlærere for klassen, og yderligere har Hanne, Jørgen og Simone
undervisning på årgangen.
5.-6.årgang: Jørgen og Simone er kontaktlærere for klassen og yderligere har Berit, Bo, Hanne M.
og Vivi undervisning på årgangen.
Børnene præsenteres sidste skoledag for deres klasselokaler for kommende skoleår.

Justeringer i Folkeskolen
De fleste er sikkert bekendt med, at Regeringens forligskreds er blevet enige om justeringer af folkeskolen. Dette er gået igennem og betyder, at der er en kortere skoledag for alle vores elever næste
skoleår.
0.-3.årgang skal have 27 lektioner (– før 30), og 4.-6.årgang skal have 31 lektioner (- før 33). På
mellemtrinnet vil lektionerne konverteres til dobbeltlærertimer, da det var en del af den politiske
aftale. Ringetiderne for næste skoleår vil derfor rykkes, således at der er kortere skoledage for indskolingen ugentligt (onsdag - fredag) og for mellemtrinnet, torsdag-fredag.

Besparelser
Vores skole er ramt af besparelser grundet elevtal og ressourcetildeling både på almen- og specialområdet. Dette betyder, at vi er nødt til at opsige en medarbejder og desuden spare på ekstern hjælp
fra tidligere medarbejdere.
Derfor er vi nødt til at gentænke vores rammer. Efter sommerferien vil jeg sammen med medarbejderne tilpasse skoleåret med diverse undervisningsopgaver. Der kan derfor fra januar 2020 ske ændringer i skoleskemaet.

Allerede nu kommer vi derfor til at skulle sige farvel til Alex, Anika (fra Bussen), Mads
og Hanne L. Dog har Alex fået ansættelse i forbindelse med vores nye projekt ”Teksperimentet” – se nedenfor.
Fællesbestyrelsen inddrages i efteråret i at se på, hvilke muligheder vi har for at lave et optimalt tilbud for børnene i skolen på trods af besparelser.

Nye tiltag kommende skoleår
Vi er meget glade for i det kommende skoleår at være en del af et større projekt omkring teknologiforståelse: Teksperimentet.
I indeværende år har vi allerede set hvordan eleverne i arbejdet med den danske pendant til Micro:bit, Ultra:Bit udvikler deres kompetencer enormt hurtigt og har været klar til flere udfordringer.
Allerede i uge 34-35 har vi temauger for børnene fra 3.-6.årgang, hvor der arbejdes med teknologiforståelse og robotteknologi.
Vi ønsker i samarbejde med virksomheder at give elever på mellemtrinnet muligheden for at erhverve kompetencer der kan fremtidssikre deres position på et dansk og globalt arbejdsmarked,
hvor innovation og it-færdigheder er vitale.
På mellemtrinnet er der til næste skoleår tolærerordning en del timer i matematik og for 5.-6.årgang
også i tyskundervisningen, hvilket vi ser frem til at kunne profitere af.
Ud over vores arbejde med at udbygge elevernes faglige udvikling er et andet tiltag uddannelse af
personale i forbindelse med at have trivselsforløb for eleverne.
Desuden har vi også fokus på, at medarbejderne gives mulighed for fagligt kompetenceløft kommende skoleår.

Skoleintra og Aula
Som jeg har nævnt på forældreintra fortsætter Skoleintra til uge 43.
Kommunernes Landsforening og Kombit har sammen besluttet at skubbe overgangen fra Skoleintra
til den nye kommunikationsplatform Aula til uge 43.
Det betyder, at vi på Sinding Skole forsat bruger Skoleintra til kommunikation med forældre og elever frem til efterårsferien.
Skolens SFO kan også benytte Skoleintra til kommunikation med forældre frem til uge 43
På skolen har vi øvet os i brugen af AULA, så vi er så klar som overhovedet muligt, når vi skal på
Aula. Der vil nok være nogle startvanskeligheder, men dem håber vi, at I bærer over med.

SFO
Som nævnt i informationsbrevet, der ligger på Intra, er det Birte, Linette og Trine, der skal bestyre
SFO. Andre informationer kan findes i brevet.

Vigtige datoer til opslagstavlen
Første skoledag efter ferien:

Tirsdag den 13.08.2019, kl. 07.45 – 11.40. Se mail på Skoleintra.
Torsdag den 15.08.19: Fællesbestyrelsen mødes fra kl. 18.30 – 21.00.
Mandag den 19.08.19: Opstart af temauge for 3.-4.årgang.
Fredag den 23.08.19: kl. 12.00 – 13.00: Åbent hus for forældre, virksomheder mv. med udstilling
fra temaugen.
Mandag den 26.08.19: Opstart af temauge for 5.-6.årgang.
Fredag den 30.08.19: kl. 12.00 – 13.00: Åbent hus for forældre, virksomheder mv. med udstilling
fra temaugen.
Mandag den 16.09.19: Forældremøde for 0. – 2. årgang, kl. 18.30 – 21.00
Onsdag den 18.09.19: Forældremøde for 3. – 6. årgang, kl. 18.30 – 21.00
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 en skøn, god og varm sommer!
Med venlig hilsen
Majbritt Larsen
Skoleleder

