Kære alle
Så er det blevet efterår igen.
Der vil være dem som mener, at det nærmest har været efterår siden juni måned, men nu er
kalenderen efterhånden kommet bedre i ”sync” med vejret synes jeg…
På legepladsens træer skifter bladene snart kulør fra sommerens mørkegrønne til efterårets
smukke farvepalet i gule, røde og brune nuancer. I løbet af den næste måneds tid er det slut og de
smider løvpragten helt – til glæde for børnene som kan hoppe i bunker af blade – og til frustration
for pedellerne, som jo står for sisyfosarbejdet med at feje Multibanen og tømme tagrenderne. De
fortjener et ekstra klap på skulderen i den næste tid(-:
I fredags markerede skolernes motionsdag indgangen til elevernes efterårsferie.
Det betyder, at skoleåret allerede er et par måneder gammelt, og jeg synes derfor det må være på
tide med et nyhedsbrev fra mig.
Opstarten af skoleåret
Efter sommerferien var der igen 230 glade elever, som startede på det nye skoleår hos os.
Alle klasser er kommet rigtig godt fra start i det nye skoleår. Der er startet nye elever på skolen og
i flere klasser er der kommet nye ansigter. Det er nogle søde børn og unge mennesker, som er
startet hos os, og de nye som jeg har talt med fortæller alle, at de er glade og føler sig meget
velkomne. Tak til alle elever og forældre fordi I er så gode til at tage imod nye folk – den kultur kan
vi godt være stolte af!
Vi oplever i øvrigt fortsat en stor positiv interesse for skolen, og vi har derfor ventelister til de
fleste klasser. Det er en rigtig god fornemmelse, at så mange mennesker har lyst til at vælge vores
skole til, og det er samtidig en tillidserklæring, som vi fortsat vil gøre alt hvad vi kan for at leve op
til.
Lejrskoler
Som altid, har lejrskolerne fyldt en hel del i opstarten af skoleåret.
4.kl, 5.kl, 6.kl var sammen i Tunnerup på Lolland. Vi var afsted i en uge, hvor vejrguderne for alvor
åbnede for sluserne over Danmark - men heldigvis havde de valgt at regnvejret skulle stoppe lige
nord for Storstrømsbroen. Det betød, at mellemtrinnet havde en fantastisk tur med bålhygge
middelaldercenter, vandreture, Geocenter, madlavning på stranden og mange andre gode
oplevelser og hvor der blev plads til flere badeture, da vejret bare var fedt.
7. klasse nød også godt af vejrgudernes gunst da de tog til Bornholm og Christiansø. Sygdom
gjorde dog, at vi i sidste øjeblik måtte skifte ud i lærerbesætningen, men det det blev heldigvis
løst, så der kom kendte ansigter med på turen.
9. klasse tog til Dublin.
Her fik de dykket ned i Irlands historie, fik trænet deres ”english skills” og fik både naturoplevelser
og storbystemning med sig hjem.

Samlet set, har alle igen haft nogle fantastiske lejrskoleture, med gode oplevelser, personlige
sejre, stærke fællesskaber og en masse sjov.
Lejrskolerne har simpelthen kæmpemæssig værdi!
Personale
D.1 november kommer Ditte tilbage fra sin barsel. Hun har allerede været på besøg et par gange
og jeg skal hilse fra hende og sige, at hun glæder sig meget til at møde børnene igen.
I Dittes barselsperiode, har Louise på bedste vis udfyldt hendes stilling.
Louise er en energisk, imødekommende og på alle måder kompetent person, og hun har derfor
opnået at blive meget vellidt af både børn, voksne og kollegaer.
Jeg er derfor også glad for at kunne orientere om, at Louise fortsætter på skolen efter udløbet af
hendes barselsvikariat.
Vi har oprettet en stilling som pædagog med støttefunktion, hvor det primære fokus er at
understøtte arbejdet med enkeltelevers sociale trivsel. Den stilling har vi tilbudt Louise, og hun har
heldigvis sagt ja tak.
Stillingen er en forsøgsstilling som foreløbig kører frem til udløbet af 2018, og Louise kommer i
første omgang mest til at beskæftige sig med elever fra de yngste klassetrin.
Arbejdslørdag
D.16 september løb skoleårets første forældrearbejdsdag af stabelen.
På arbejdsdagen var der masser af opgaver at tage fat på, og det er virkelig imponerende at se
hvor meget I nåede. Tak for hjælpen til alle jer forældre som kom og gav en hånd med. Jeres
indsats betyder meget og den bliver værdsat af hele skolen.
En særlig tak til Vedligeholdelsesudvalget, som endnu engang havde lavet et fremragende stykke
forberedelsesarbejde!
Generelt hersker der en god og positiv ånd på skolen, og der er smil hos både elever, personale og
forældre. Det er rigtig rart at være en del af det, og det er med en god stemning i maven, at vi om
en lille uges tid tager fat på næste kapitel af skoleåret 2017/2018.
De bedste efterårshilsener
Simon

