Nyhedsbrev feb. 2018

 Skoleleder: Bestyrelsen har valgt det professionelle konsulentfirma, CapeProces, til at
forestå processen vedr. ansættelse af ny skoleleder. De kommende dage kommer en
konsulent til Bornholm mhp. fokusgruppe-interview med følgende grupper på skolen:
Bestyrelse og ledelse, lærere og SFO-leder samt TAP (Teknisk Administrativt Personale).
Efterfølgende vil der komme et jobopslag. Det forventes, at forløbet taget et par måneder.
Indtil ny skoleleder er ansat, er Lisbeth fortsat konstitueret skoleleder.

 Elevfravær: Skolen deltager i et projekt vedr. bekymrende elevfravær, og i forbindelse
hermed skal alle forældre til børn med fravær over 15 dage indkaldes til møde med
klasselæreren, hvor der skal udarbejdes en plan. Dette uanset om det drejer sig om fri ved
ferie, sygdom eller andet.
Det skal her bringes i erindring, at ved ønske om fri udenfor skoleferier / skolefridage, så
skal klasselærer forespørges ved ønske om fri i 2 dage og under, mens ledelsen skal
forespørges ved ønske om fri over 2 dage.
Forældrene er ansvarlig for, at eleven selv er opdateret i forhold til ugeplanen og får læst /
lært det, som hører til de pågældende timer, hvor eleven er fraværende.

 Friluftsliv: Friluftsliv bliver et ”prøve”-prøveforløb til sommer for nuværende 9. klasse, og
fra skoleåret 2018/19 vil det indgå som et fast prøvefag på lige fod med øvrige fag.

 Loppemarked: Skolen har fået tilbudt af tømme 2 gamle gårde for effekter. Laura Borne
er tovholder herfor, og vil forestå indsamlingen på lørdag d. 24. februar 2018. Mødetid kl.
10.30 på skolen. Gerne med store biler / trailere, men også mulighed for at deltage uden
bil. Kontakt Laura på 26111719. Se desuden mail, som er sendt til forældre.

 Røgfri skole: Som orienteret om i Nyhedsbrevet i november 2017 er skolen fra 1. marts
2018 fuldstændig røgfri, og det gælder både ansatte, forældre, andre gæster samt
selvfølgelig stadig eleverne. Røgfri betyder, at det der ikke må ryges på hele skolens
matrikel, og både til hverdag samt til skolefester /arrangementer.

 Vigtige kommende datoer:
- Banko i Pedersker Samlingshus onsdag d. 21. marts
- Arbejdsweekend d. 7. / 8. april 2018
- Generalforsamling torsdag d. 17. maj kl. 19.00 på skolen
- Loppemarked på skolen d. 9. juni 2018
Nærmere besked om ovenstående vil løbende blive udsendt.

Med ønske om et snarligt forår
Bestyrelsen

Pederskervejen 75, 3720 Aakirkeby ● telefon 56 93 19 10 ● skolen@sydbornholms.dk

