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Fredagsbrev nr. 907 

    

Næste uge: 
 

4. juni 

 

5. juni 

6. juni 

 

7. juni 

 

8. juni 

 

9. juni 

 

 

 
 

Pinsedag 

Udlej. baunen 

2. pinsedag - Fri 

9.kl. prøve - Naturfag 

Lærermøde/P-møde 

9.kl. prøve - Naturfag 

Spireloppen – Strandtur 

2.+3.kl. til Trelleborg 

Skole/hjem – 4.kl.  

9.kl. prøve - Dansk 

Udlej. Shelters 

 

 

 

 

 

Mærkedag: 
 

4. juni 

7. juni 

8. juni 

 

 

 
 

Magnus J  7.kl. 

Magnus B  7.kl.   

Mathilde  Bh.kl.  

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

Alle børn har i denne uge fået omsorgsseddel  

for næste skoleår i tasken,  

omsorgssedlen bedes venligst retur senest 9. juni 2017 
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Skolen 
Fagfordelingen er faldet på plads, så nu er skemalægningen så småt i gang. 

De mundtlige prøver er i gang, hvor det onsdag og torsdag er gået rigtig godt med 

samfundsfag. 

Jeg har i disse uger midtvejssamtaler med 5. klasses forældre. De første i denne uge og 

de sidste i næste uge. Det har virkelig været informationsrige og gode samtaler. Så tak 

for det. 

 

Gruppelærer for kommende skoleår 2017-18 
Børnehaveklassen: Bodil – 1. klasse: Mads – 2. klasse: Alex – 3. klasse: Lenee – 4. klasse: 

Chenny – 5. klasse: Henrik – 6. klasse: Pauline – 7. klasse: Peter – 8. klasse: Marianne – 9. 

klasse: Jens.  

 

Indskolingen 
Vi kan nu præsentere Lenee Dandanell og byde hende velkommen i skoleår 2017-18. 

Lenee skal have kommende 3. kl. i hjemgruppe timerne. Hun vil også varetage 

undervisningen i engelsk i indskolingen.  

Som noget nyt vil Alex varetage matematikundervisningen i kommende 3. kl. og Lenee 

matematikundervisningen i kommende 2. kl. 

Det vi i år har kaldt I-båndstimer kommer ikke på skemaet til næste år. Vi vil i stedet 

have to timer om ugen, hvor eleverne det ene halvår skal have ”Natur og teknik” og det 

andet halvår ”Billedkunst og design”. 

Historie, filosofi, sundhed og bevægelse vil indgå som en del af hjemgruppetimerne. 

Henrik vil forsat have musik i 1.-3. kl. 

 

Frivillige tilbud 
Vi skal desværre sige farvel til Anna Karina, som har sidste dag på skolen den 16. juni. 

Jeg vil sige Anna Karina en stor tak for hendes musiske bidrag til skolens virke i mange 

år.  

Det betyder jo ikke, at vi ikke skal have frivillig musik til næste år. 

 

Vi vil tilbyde frivillig musik:   

                  2 lektioner for 4. kl.  Jens 

   2 lektioner for 5.-6. kl.  Jens 

   2 lektioner for 7.-9. kl. Henrik 

 

Som noget nyt vil vi også tilbyde drama. Ja, efter den Majfest må vi jo erkende, at vi har 

talentmasse….. 

 

Så vi vil tilbyde frivillig drama: 2 lektioner for 6.-9. kl.  Pauline 

 

Tilmeldingseddel til frivillig musik og drama er i elevernes tasker i dag. Den kan også 

findes på Intra. 

 

 

 



Til orientering 
Hvis I ser Hans på skolen i den kommende tid, så er det fordi han kommer nogle få timer 

og lave nogle administrative opgaver.  

Det vil stadig være mig, der varetager den daglige ledelse frem til sommerferien.  

Så fortsat al henvendelse til mig.  

 

I ønskes alle en dejlig pinse. 

Tine 

 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 
Glemmetøjet 
Skolens glemmekasse i indgangspartiet ”bugner” af glemmetøj o.s.v, så tjek venligst om 

jeres barn/børn har noget liggende, vi tømme ud i ”glemmekassen”  den 9. juni 2017 - 

tøjet vil herefter blive foræret til Røde Kors. 

 

NB.  

Vi vil bede jer forældre om, hver fredag, at få tømt ud i børnenes garderober, tøj, samt 

ting og sager. 
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Program for arbejdslørdag 

 
Arbejdslørdagen foregår som sædvanligt fra 10.00 – 14.30.  

Undervejs vil der blive serveret kaffe og kage og mad fra grillen. 

Ved skolens indgang hænger en oversigt over arbejdsopgaver på dagen. I bedes skrive jeres navn under den 

arbejdsopgave I ønsker at hjælpe med. Ud for opgaven er der påskrevet en tovholder, som man kan kontakte ifm 

opgaven. Såfremt der ikke er påskrevet en tovholder er man  også meget velkommen til at påtage sig denne rolle.  
Opgave Flisegang 

på P-

plads 

Flisegang 

P-plads 

mod hæk 

Fliser 

som gulv 

i og ved 

stalden 

Ordne 

brænde 

Oprensning 

af søen 

Male 

fodboldbane 

Klip og 

beskæring 

af 

diverse 

Oprydning/tøming 

af PMU-

værksted 

Tovholder Stig Stig Clark Mads Clark Mads Stig Tine 

 

Tag endelige egne arbejdsredskaber med. Dette kunne være buskryddere, trailere etc. 

Vi glæder os til at se jer! 



 
Nyt fra Bestyrelsen  
Der har været afholdt bestyrelses møde den 24. maj.  

Hans er delvis sygemeldt på ubestemt tid (se indlæg fra Tine andetsteds i 

fredagsbrevet). 

Bestyrelsesformanden og Tine er løbende i dialog med Hans. I vil alle blive orienteret når 

der kommer nyt. Tine vil fortsat fungere som skoleleder.  

 

Personale politik: 

Skolens personalepolitik stk. 1 og 2 (ansættelsesprocedure på VHF og afsked) blev 

gennemgået, med de få rettelser der har været lavet. Denne blev godkendt. 

  

Skolens kommunikations politik: 

Denne blev gennemgået. Denne kan findes på skolens hjemmeside og Intra. under 

dokumenter i løbet af næste uge. 

Det vil fremadrettet være således at lærernes ugebrev sendes ud senest fredag kl. 17 på 

skoleintra. 

Vi ønsker fremadrettet at skoleintra vil være vores skriftlige kommunikationsvej. Vores 

udmelding er, at dette er den skriftlige kommunikationsvej mellem jer forældre. 

 

Informationer om skovbørnehaven: 

Vedtægterne for skovbørnehaven blev gennemgået og tilrettet. 

Bestyrelsen blev orienteret om situationen i skovbørnehaven. Der har gennem noget tid 

været personalemæssige udfordringer i skovbørnehaven, som bestyrelsen blev 

informeret om. Vi blev endvidere orienteret om, at der var tre fastansatte pædagoger 

der var sygemeldt.  

Der har den 30.05.17 været afholdt dialogmøde i skovbørnehaven, med deltagelse af fire 

bestyrelsesmedlemmer, Stig (Arbejdsmiljø repræsentant) Tine og Kristina som er daglig 

leder af skovbørnehaven. På mødet blev forældrene orientereting om, at der mandag den 

29.05.17 er blevet afskediget tre pædagoger.  

 

Mødefrekvens i bestyresen:  

Der er blevet drøftet mødefrekvens i bestyrelsen. Der er fortsat ikke taget nogen 

beslutning om dette. Dette besluttes endeligt på næste bestyrelses møde. Ud over 

møderne, var der bred enighed om at vi årligt vil holde temadag i bestyrelsen, hvor der er 

mulighed for at gå i dybden med et  

emne.  

 

Næste bestyrelses møde den 14.06.17 
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Så er vi tilbage i Spireloppen efter en dejlig Kr. himmelfartsferie.  

Der er blevet lavet kager i sandkassen, gynget i hængekøjerne, spillet 

bold, leget i skoven, cyklet og løbet på løbehjul. 

I køkkenet er der som altid blevet serveret lækker eftermiddagsmad. 

I onsdags havde vi besøg af de nye børnehaveklasser det gik rigtig 

godt.  

Vi glæder os allerede til de starter rigtigt i SFO efter sommerferien.  

 

I går torsdag var vi på tur til Bjergsø, her var vi med 

til indvielsen af ”Bjergsøs hjerte” som er en ny 

shelters og bålplads.  

Det er en del af konkurrencen "Odsherreds 

landsbymakeover" . 

Vi fik god mad og dejlig kage.  

 

I Vallekilde, hvor der også samtidig blev indviet en 

tilsvarende plads i samme konkurrence havde 4. og 5 

klasse lagt vejen forbi.  

 

Faktisk endte Bjergsø med at vinde landsby prisen og løb med de 50.000 kr. Stort 

tillykke skal lyde herfra til dem. 

 

Se alle billederne fra dyredag i Spireloppen den 11. maj 2017  

på skolens hjemmeside / SFO / Galleri 

 

Information omkring strandtur på næste side ……….. 
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Strandtur til Høve strand og skov, onsdag den 7. juni 2017 

 

Så er det tid til årets store strandtur. Vi tager med en bus fra skolen 

kl. 12.45, så SFO’en lukker denne dag kl. 12.45.  Vi samler børnene i I-

båndstimen i klassen. Det er så tid til toiletbesøg og opfyldning af 

drikkedunk, Børnene tager tøj og skoletaske på og bliver klar til 

afgang.  Der er ingen tilmelding til denne dag, men hører vi ikke 

andet, så forventer vi, at jeres barn deltager.  Familien henter deres 

barn på stranden og har evt. familiens mad eller kaffekurv med og 

hygger sammen med de andre familier. Det plejer at være meget 

hyggeligt.  Børnene skal huske en drikkedunk og tøj efter 

vejrudsigten. Husk solcreme. Der må ikke bades før forældrene 

kommer.      

Vi kan kontaktes på turen på SFO`ens mobil: 24 77 06 90    

Kørselsvejledning: Nede i bunden af Høve stræde drejes ind til venstre mod Høve 

camping. Vejen følges til en stor parkeringsplads og derefter følges en sti langs vandet 

ca. 100 m. der kan vi nok både høres og ses.  Vi sætter et par flag som I også kan kigge 

efter.   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

I ønskes alle en rigtig god pinse og weekend                                 

Fra Spireloppen.  


