
 

Skolenyt marts 

Justeringer i Folkeskolen 
Mange af jer har sikkert læst eller hørt, at Regeringens forligskreds er blevet enige om justeringer af 

folkeskolen. Den besked fik vi på skolerne i begyndelse af februar – og vi gik straks i gang med at 

drøfte, hvordan ændringerne bedst kunne løses på 

vores skole. I slutningen af marts fik vi så besked på, 

at der ikke måttes ændres til kommende skoleår, da 

aftalen endnu ikke er vedtaget ved lov. Folketinget 

skal behandle indstillingen 3 gange, før den vedtages 

ved lov – og mon ikke også der kommer et valg på 

tværs af det? Derfor ved vi ikke, fra hvornår ændrin-

gen om kortere skoledage træder i kraft – men når 

justeringerne kommer, er vi klar til at sætte punktum 

for gode løsninger for vores skole.  

 

Digital dannelse 
En af de ting, som fylder rigtig meget i hverdagen hos børn og voksne er den digitale verden – og 

det er ikke kun i fritiden. Som skole har vi et ønske om at være med til at give eleverne gode kom-

petencer og værdier ift. til at begå sig i det digitale vildnæs. Eleverne (og de voksne) skal lære at 

forstå og bruge de talrige muligheder – og være kritiske. Dog ønsker vi også, at de skal være foku-

serede i deres læring og i deres sociale relationer, derfor har bestyrelsen udarbejdet en mobilpolitik, 

som træder i kraft efter påskeferien. Der bliver sat ”mobilhoteller” op i klasserne og her placeres 

telefonerne fra morgenen og låses ud igen, når skoledagen slutter – medmindre telefonerne skal bru-

ges aktivt i undervisningen.  

 

Det vil sige, at det også kræver lidt af forældrene. I skal nemlig huske at lave aftaler med jeres børn, 

inden de går i skole, for I ikke kan få fat på jeres børn i løbet af skoledagen. Hvis det er særligt vig-

tigt, kan I naturligvis ringe til kontoret.  

 

Centerklasserne 
Vores center er, som I sikkert ved, ramt af store besparelser, og vi har været nødt til at opsige 3 

medarbejdere, og dermed kræves det logisk nok, at vi gentænker vores ramme. Sammen med med-

arbejderne er vi i fuld gang med at få tilpasset rammerne og vores tilbud. Ydermere har vi været 

nødsaget til at aflyse lejrskoletilbuddet, i stedet 

har eleverne haft den mest fantastiske uge med 

Benny Schumann, som i en hel uge lavede cir-

kusforestilling med dem alle. Det var virkeligt 

stort!  

 

Kommende skoleår 
De kommende måneder byder på planlægning af 

næste skoleår. Der skal dannes klasser, ansættes 

nye lærere, have fordelt klasselærere etc. Det er altid en spændende proces, hvem kommer i klasse 

med hvem, hvilke lærere får mit barn etc.? Så snart vi har overblik over det endelige resultat, giver 

vi naturligvis besked. Lige som jer ønsker vi de allerbedste klasser og lærerteams, så netop dit barn 

kan blive så dygtigt som muligt. 

 

 

 



 

Pr. 1. april er flokken af førskolebørn begyndt på skolen. Søde og lidt 

betuttet har de været her i den første uge, men mon ikke de nok skal 

blive vant til rammerne og falde godt til. Vi får to børnehaveklasser 

med 18 elever i hver – og der er infomøde den 8. maj. 

 

Husk, I altid er velkomne til at kigge forbi – og evt. sætte jer på bibli-

oteket og læse en bog sammen med jeres barn.  

 

Ligesom vi hvert år nyder velkommen til nye børnehave klasser, så er 

der også en 9. årgang, der skal igennem diverse eksaminer, inden vi i 

slutningen af juni, skal sige farvel og sende dem videre. I slutningen 

af april får de at vide hvilke fag, de skal til eksamen i – og i begyn-

delsen af maj skal de skriftlige prøver overstås. Der er ikke mange skoledage tilbage for de ældste 

elever. Vi er allerede begyndt at savne dem – de har været en helt formidabel årgang. 

 

Forårskoncerten 
Et af skoleårets højdepunkter er vores forårskoncert. Jeg bliver hvert år dybt imponeret over det 

som lærere og elever formår at præsentere for os, og dette skoleårs koncert skuffede bestemt ikke. 

Et stort og flot program, hvor elever fra 1. 9. årgang flettede de individuelle kompetencer sammen 

til en formidabel koncert, som blev afsluttet med stående applaus fra forældre og bedsteforældre. 

Alt gik op i en højere enhed – alle var på hold med alle. Wauu – igen i år! 

 

Forårskoncerten er selvfølgelig også med til at skyde foråret i gang – og denne weekend har på 

skønneste vis været solrig, og det har næsten været mulig at høre træerne springe ud. Vi går den 

skønneste årstid i møde.  

 

Personale 
Simon Glenn Pedersen er ansat som matematik og f/k-lærer pr. 1 april. Vera Enevoldsen er ansat 

som børnehaveklasselærer pr. 1. august, men hun vil gerne komme for at hilse på når der er info-

møde den 8. maj. 

 

Cathrine Tolderlund er pt på barsel og har opsagt sin stilling pr. 31. juli, da hun er flyttet til Aal-

borg. 

 

Astrid Hjelm er gravid og går på barsel til sommerferien.  

 

Vigtige datoer til opslagstavlen 
Den 8. maj kl. 17 – 18.30 Infomøde med kommende børnehaveklasser 

Den 26. juni kl. 19 – 21.00 Dimissionsfest for 9. årgang 

Den 28. juni kl. 8-12   Sommerferie  

 

Den 13. august kl. 8.00  Første skoledag efter sommerferien – OBS tirsdag 

 

 

 

Med ønsket om den skønneste forårsmåned 

 

Ketty 

 

 

 


