Kære alle
Det virker ikke helt sådan, men kalenderen fortæller mig, at det faktisk er vinter derude. Så
selvom det er mere vådt end hvidt, så står børnenes vinterferie for døren.
Til mange børns fortrydelse – (og til en del voksne bilisters glæde) - er der jo ikke meget som
tyder på, at kælkene skal luftes igen lige med det samme….
Nogle vælger så at få afløb for sneglæden ved at tage på skiferie i næste uge, andre rejser til
sol og varme, nogle bliver hjemme og laver sjove og hyggelige ting sammen med familien, og
atter andre holder ikke ferie og har derfor børn som hygger sig i Klubben.
Hvordan uge 7 nu ellers skal bruges, så vil jeg ønske jer alle en god skoleferieuge og sende jer
på vej med et nyhedsbrev fra mig.
Bygningerne
Som I måske har bemærket, så har der været usædvanligt meget byggeaktivitet på skolen
igennem de sidste par måneder. En del af det har været meget synligt for alle, imens andre
dele har været lidt mindre synligt. Jeg har orienteret om nogle af projekterne via intra, men
jeg har ikke fået det hele med, så nu får I et mere samlet overblik over hvad vi har været/er i
gang med af spændende bygge-/renoveringsprojekter:
•

•

•

•

Taget på Overbygningen: På grund af vejret, samt et natligt tyveri af de nye nedløbsrør,
nåede tagdækkerne ikke at færdiggøre det nye tag inden nytår. Det gjorde de til
gengæld hurtigt i det nye år, og onsdag d.13 januar kunne vi så lave en
”afleveringsforretning”. Alt var i den skønneste orden, og vi kan nu glæde os over det
nye tag som, ud over at holde tæt, faktisk også løfter bygningens æstetiske udtryk
betragteligt.
”Multikælder” i Overbygningen: Vi har besluttet en større renovering af kælderen i
Overbygningen, så vi får endnu bedre faciliteter end vi har i dag.
Planen er, at kælderen fremover skal kunne bruges til idræt, rytmik, drama,
fremlæggelser, udstillinger, gruppearbejde m.v. Der kommer også fortsat til at være et
mindre musikafsnit. Den nye ”Multikælder” skal bruges af alle skolens klasser.
Der etableres ventilation og gulvet beklædes med rød linoleum. Langs væggene
opstilles der scenekasser, som i dagligdagen fungerer som tribuner i 3 niveauer, men
som kan benyttes til at opbygge flexible undervisningsrum som passer til den aktivitet
man ønsker sig. Der bliver desuden etableret lys i 3 zoner samt opsat scenelys 3
forskellige steder, sådan at vi kan ”vende” rummet som vi vil og fx spille både amfi- og
totalteater. Projektet er i fuld gang, og vi forventer at have ”Multikælderen” færdig til
brug i løbet af uge 10.
Garderobe i Overbygningen: I forlængelse af kælderprojektet, har vi indkøbt nye og
bedre dimensionerede elevskabe til vores store elever. Det betyder, at vi har frigjort
indgangspartiet for skabe, og fremover kommer der i stedet til at være garderobe for
elevernes overtøj her.
Akustik i køkkenet: I indeværende skoleår har vi taget køkkenet langt mere aktivt i
brug som en del af den tværfaglige undervisning i hele grundskolen. Efter at køkkenet
blev ombygget sidste år kan der være en hel klasse ad gangen dernede. Det kommer
der mange spændende undervisningsaktiviteter ud af, og heldigvis er elevernes
engagement højt omkring forløbene i køkkenet. Det er lydniveauet desværre også, og

vi har måtte konstatere, at vi skal arbejde med akustikken dernede. Derfor har vi
indgået en aftale med et akustikfirma, som opsætter lyddæmpende plader i loftet,
hvilket forhåbentligt vil få støjniveauet ned på et tåleligt niveau. Pladerne bliver
monteret fredag i uge 7.
• Gulv i grundskolen: Efter den (alt for) lange odyssè omkring vandskaden ved
indgangen til grundskolehuset, er gulvet nu endelig på plads. Den nye
linoleumsbelægning er en anelse lysere end den gamle, men vi regner med at
farveforskellen udjævner sig efterhånden som gulvet patineres. Nu mangler vi så bare
at få på plads hvor meget forsikringen synes de skal dække – og her er vi ikke helt
enige med vores forsikringsselskab, men det er en helt anden historie…
• Brandalarmer: I forbindelse med evakueringsøvelsen i december konstaterede vi, at
brandalarmerne ikke fungerede i Overbygningen. Derfor har vi haft elektrikeren i gang
med en større renovering af alarmsystemet. Det har drillet ham en del, men vi er nu
endelig ved at have det på plads.
• Nye låse: I begyndelsen af januar var der indbrud på mit kontor. Det var et magert
udbytte for tyvene, for de måtte nøjes med 8 stk tokroner fra skoleledertandfeens
hylde samt en chokoladeskildpadde(-: Vi opbevarer selvfølgelig ikke store værdier!
Desværre løb de dog også med en lille kasse ekstranøgler, hvilket betød, at vi har måtte
udskifte låsene på alle yderdøre. Igen en sag som vi ”drøfter” med
forsikringsselskabet…
I forbindelse med diverse bygge-/renoveringsprojekter, har vi ryddet op forskellige steder på
skolen. Det betyder, at porten periodevis har været fyldt op af slidte stole og øvrigt inventar.
Gutten og Carsten kører jævnligt på genbrugsstationen med affald, og jeg regner med, at
porten snart vil ligne sig selv igen.
Parkeringsforholdene
Vi oplever desværre et veritabelt parkeringskaos om morgenen. Det har et omfang, så også
vores naboer er generet af det.
”Kys og kør” zonen respekteres efterhånden af de fleste forældre, men det betyder desværre,
at mange i stedet parkerer deres biler lige i starten af Niels Lyhnes Allè. Det har den uheldige
– og potentielt farlige – effekt, at man kun vanskeligt kan passere de parkerede biler når man
skal til og fra Gammelmosevej – hvad man skal hvis man fx skal ind til ”kys og kør” zonen.
Vi kan desværre ikke etablere flere parkeringsfaciliteter, så i stedet vil jeg venligt – men
bestemt – bede jer om at respektere følgende retningslinjer i tidsrummet kl.08.00-kl.08.30:
• Respekter ”kys og kør” zonen.
• Parker ikke i nogen side af vejen imellem Gammelmosevej og indkørslen til skolens
parkeringsplads.
• Tag hensyn til hinanden og vær ekstra forsigtige.
Karneval
Torsdag d. 11 februar holder vi karneval. Måske er karnevallet årets bedste fest på skolen?
Under alle omstændigheder glæder vi os rigtig meget til en af skolens ”stolte traditioner” hvor
vi ansatte, ind imellem tøndeslagning og dans, også får mulighed for at få lufte for vores
skuespiltalenter ved årets personaleteaterstykke. Christian har sendt invitationen ud via
Intra, og 6 klasse er i fuld gang med billetsalget. Det bliver en kanonfest!
De bedste vinterferiehilsner
Simon

