Nyhedsbrev juni 2018

 Ny skoleleder: d. 1. maj tiltrådte Jeannett som ny skoleleder. Hun fortæller selv at hun er
glad for at være her, og er faldet godt til. Endnu engang velkommen.

 Generalforsamling: Skolens generalforsamling var torsdag d. 17. maj. Til orientering vil
vi oplyse om ændringer i bestyrelsen. Nyt Bestyrelsesmedlem er Andreas Lindberg.
Suppleanter er: Katrine Hjordt Scott Petersen, Bjørgitte Vivelund Kofoed, Ulrik Rosendahl
Jensen og Kathrin Martiny. Velkommen til jer.
 Bestyrelsen har konstitueret sig: Formand: Bente Brunke. Næstformand: Laura Borne.
Kassere: Jesper Marker og sekretærposten fordeles mellem Mette Lund og Birthe
Kristoffersen.
 Ny tilsynsførende: Vores nye tilsynsførende blev Ole Hald. Der blev valgt af forældrene
på skolen. Velkommen til ham.
 Ny hjemmeside: Som mange har bemærket, så har der været problemer med skolens
hjemmeside (Skoleporten) efter flere opdateringer fra udbyder. Bestyrelsen besluttede
derfor at få en ny hjemmeside (Skoleport), og har valgt Riefart som samarbejdspartner til
dette arbejde. Vi forventer, at den nye hjemmeside vil være i luften til næste skoleår.
(Skoleintra fortsætter uændret). Vi arbejder fortsat på sagen.
 Loppemarked: Desværre var Loppemarkedet ikke så stor en succes som tidligere år, på
trods af alle de mange hjælpende hænder, der alligevel endte med at dukke op. Tusind tak
til alle der kom og gav et nap med, uanset om det blot var et par timer, eller jer der
virkeligt knoklede igennem fra starten fredag og helt frem til slutningen mandag aften. Vi
omsatte for godt 21.000 kr. og håber på at kunne tilføje yderligere lidt penge, på de

effekter der ikke blev solgt på auktionen, men som bliver solgt efterfølgende på nettet.
Der er fortsat en del effekter fra Loppemarkedet der skal køres væk – dels står der noget i
cykelskuret, dels står der noget omme ved skurene ved børnehaven. Enhver der kan være
behjælpelig med at køre en trailer eller bilfuld væk, vil blive belønnet med god karma og
evig taknemmelighed ;-)

 Lockout: Lærerlockouten er aflyst, da lærerne har stemt ja til deres overenskomst.
 Hjælpende hænder: Vi har mange arrangementer på skolen, som bliver afviklet af
frivillige hænder. Desværre opleves det at der er færre end tidligere der har lyst til at give
en hånd med. Ved disse arrangementer bliver der tjent en hel del penge, som går til skolen
og eleverne. Disse arrangementer er kun muligt, hvis forældre og frivillige vil hjælpe til.
Det næste arrangement er cykelløbet. Fra bestyrelsens side håber vi at der vil være
flere der vil give en hånd med bl.a. vejvisning for at sikre de små i trafikken.

 Vigtige kommende datoer:
- Translokation 9. klasse onsdag d. 27. juni
- Sidste skoledag for alle elever torsdag d. 28. juni
- Første skoledag for alle elever tirsdag d. 14. august
-Cykelløb lørdag d. 8. september
Nærmere besked om ovenstående vil løbende blive udsendt.
 Skribentens lune:
Børnenes latter og sjove hår
leg, som får aldrig ende,
øjnene blå som vand i vår
mildt om et evigt Bornholm spår
sol over grønne sletter
lykke og lyse nætter.

Med ønske om en fantastisk sommer.
Bestyrelsen
Pederskervejen 75, 3720 Aakirkeby ● telefon 56 93 19 10 ● skolen@sydbornholms.dk

