Nyhedsbrev juni 2019

❖ Generalforsamling: Den årlige generalforsamling er den 28. maj 2019. Der er nogle
ændringer i bestyrelsen, da vores formand gennem de sidste 10 år, Bente Brunke, valgte at
forlade bestyrelsen, da hendes datter har et år tilbage på skolen.
Der skal lyde en stor tak til Bente Brunke og Ulrik Rosendal-Jensen for deres store, og
mangeårige arbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsen ser ny således ud:
Formand: Maria Arvidsson, mor til Alfred A i 1 klasse
Næstformand: Laura Borne, mor til Ella i 3 klasse
Kasserer: Jesper Marker, far til Terkel i 7 klasse
Sekretær: Birthe Kristoffersen, mor til Andreas i 5 klasse og Alfred K i 1 klasse
Bestyrelsesmedlem: Bjørgitte Vivelund Kofoed, mor til Villas i 1 klasse
Bestyrelsesmedlem: Mette Lund, mor til Lærke i 8 klasse
Bestyrelsesmedlem: Kathrin Martiny, mor til Asker og Theis i 4 klasse og Malu i 0 klasse
Suppleanter i bestyrelsen er:
Mikael Hestehave, far til Julia i 7 klasse
Lea Munch Marcher, mor til Hjalmer I 5 klasse og Dagmar i 0 klasse
Lene Thorsen, mor til Asta I 1 klasse

❖ Børn i aulaen: Det opleves, at der i en periode har været flere børn i aulaen, efter skole
end ellers. Dette har givet en del uro. Bestyrelsen henstiller til, at børn der skal cykle hjem,
cykler hjem når de har fri. Børn der skal med bus, tager første mulige bus, når de har fri.
Børn der ikke har mulighed for at tage hjem, af en eller anden grund, og har muligheden
for at gå i SFO eller Klub, bedes tilmeldes dette. Det er ikke SFO´ens ansvar at tage sig at de
børn, der ikke er tilmeldt.

Bestyrelses er glade for, at eleverne på skolen, hygger sig sammen udenfor skoletiden.
Udfordringen består i ansvaret for eleverne, når de har fri. Her tænkes på uheld med
tilskadekomst eller brand.
❖ Arbejdsweekend: Den 25-26 maj var der arbejdsweekend på skolen. Der var ca. 60 der
mødte på. Der blev nået en hel del, bl.a. malet, gravet, fjernet ukrudt, rengjort skolekøkken
og meget, meget andet. Tak til alle de forældre der kom og gav den en skalle, - når vi løfter
i flok kan vi virkelig udrette noget. Til de af jer der endnu en gang sprang over - vi regner
med at se jer næste gang. Det er trods alt alle skolens elever, der får glæde af de
forbedringer vi laver - derfor forventer vi i bestyrelsen, naturligvis også at alle skolens
familier giver en hånd med.
❖ Trøjer til salg: Der er fortsat tøj med skolelogo til salg. T-shirts i str. 8-10 år, 12-14 år og
small. Hættetrøjer i str. 8-10 år, 12-14 år og størrelserne XL, XXL og 3XL. Kontoret kan
kontaktes, hvis man har interesse i at købe en eller flere.
❖ Hjælp søges: Der bliver en ny lokalefordeling, på skolen, efter sommerferien. I den
forbindelse, vil bestyrelsen gerne bede frivillige forældre om hjælpe, til at bære ting op og
ned ad trapper. Vi har planlagt det til den 5. august kl. 16.00. For planlægningens skyld,
bedes man melde sig til Maria Arvidsson på Forældre Intra eller telefon: 31 44 41 80.
❖ Vigtige kommende datoer:

-

29. juni-11. august Sommerferie (begge dage inklusiv)
7. september Cykelløb
Nærmere besked om ovenstående vil løbende blive udsendt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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