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Forårsfesten torsdag den 30. marts kl. 17.30-21.00
Forberedelserne er i gang og indbydelsen er lige på trapperne. Vi glæder os til at
se jer alle. Igen i år har vi også været heldige at så et samarbejde med Aarhus
Tech – dvs. nogle unge mennesker, der er ved at uddanne sig til sceneteknikere,
står for en pæn del af det tekniske udstyr.
Sædvanen tro afholder vi generalprøve torsdag om formiddagen kl. 11.00. Alle
bedsteforældre, venner, naboer er velkomne. Bedsteforældrene må gerne tage
børnene med hjem, når generalprøven er færdig, madpakken spist og kaffen
drukket. Elever, som ikke har besøg af bedsteforældre må gerne gå hjem kl. ca 13,
hvis I har givet lov til jeres barns kontaktlærer. Så er de forhåbentlig også mere
friske til at give den fuld gas om aftenen!
I ugen op til forårsfesten har alle elever fri 14.15 – om fredagen kl. 13.15 efter vores
oprydning og Rynkebyløb. Fredag morgen er der flex-tid – alle skal være her senest
kl. 9.00.
Rynkebyløbet
Vi har efterhånden lavet det til en tradition at vi fredag efter forårsfesten giver den
en ordentlig skalle med oprydningen fra morgenstunden og dernæst går alle børn
og voksne på boldbanerne for at løbe/gå penge ind til et godt formål, som
vedrører andre børn. Vi deltager igen i år i Rynkebyløbet – et motions-og
velgørenhedsløb, hvor raske børn hjælper børn med kritiske sygdomme. Tidligere
år har det været kræftramte børn – i år er det Børnelungefonden, som tilgodeses.
Jeres børn får en sponsorseddel med hjem indenfor nærmeste fremtid. Christian
(lærer) giver jer mere information herom via Intra.
Den nationale trivselsmåling
Alle elever på skolen har gennemført den nationale trivselsmåling. Det er en
elektronisk trivselsmåling for alle elever i hele landet – den gennemføres hvert år i
tidsrummet medio januar til ultimo marts. Det er stort set de samme spørgsmål
hvert år. Tjek dem ud på flg link, hvor de ligger som pdf filer til højre på siden:
http://www.emu.dk/modul/hvad-er-trivselsm%C3%A5lingen-0
Klassernes respektive teams vil behandle de mange svar, finde ud af – sammen
med eleverne – hvilket fokus det giver anledning til i den kommende tid. I vil som
forældre få information i et forældrebrev.
På bestyrelsesniveau vil vi ligeledes kigge på skolens samlede resultater – og drøfte
eventuelle initiativer.
Det er vigtigt at sige, at der løbende arbejdes med den enkelte og
klassens/gruppens faglige og sociale trivsel. Det er ikke kun den årlige nationale
trivselsmåling, der giver anledning til det fokus. Men den årlige trivselsmåling kan

være en god indikator til at gøre status, dokumentere – og for os som personale
øve os i at behandle og tolke på de data, der kommer ind.
To kvindelige studerende fra Singapore
Vi er så heldige at være blandt en af 10 skoler i Østjylland, som skal have
lærerstuderende fra Singapore i praktik på vores skole. De skal i praktik i idræt,
matematik og engelsk – og bo lokalt hos nogle af jer familier, med børn her på
skolen. De skal være her i 5 uger – og vi håber det bliver nogle lærerige uger for
dem OG os. Kulturmødet giver altid anledning til en masse spørgsmål, træning af
sprog (her engelsk – eller singlish, engelsk med Singapore dialekt) – og refleksion af
ens egen tænkning, måde at gøre tingene på. Jeg har en forespørgsel ude hos
nogle af jer – med lidt mere konkret info om det at være værtsfamilie – men sidder
I og tænker, at det ville vi MEGET gerne og ikke har hørt fra mig – send en mail på
Intra, kom forbi kontoret eller ring til mig.
Robusthed
Personalet har i foråret nogle pædagogiske eftermiddage og aftener med emnet
Robusthed. Skanderborg Kommune har entreret med Poul Lundgård Bak og
Robusthedsprogrammet.
I forældre bliver inviteret til en forældreaften om emnet tirsdag den 9. maj kl. 19-21
på Fælleden i Skanderborg sammen med forældre fra andre skoler og institutioner
i Skanderborg og omegn. Skriv det i jeres kalendere – I må som forældre IKKE gå
glip af den aften. Det er VIGTIGT at alle børn bliver repræsenteret – aflys
fodboldtræningen, besøget hos moster Oda, se din yndlingsserie i fjernsynet på et
andet tidspunkt – og MØD OP. Det handler om det mest dyrebare du har: dit barn
og hans/hendes mentale sundhed og trivsel. Vi som fagprofessionelle kan gøre
meget her på skolen – men I er som mor og far de allervigtigste. Og her er altså
rigtig gode og kloge ideer, råd og information at komme efter.
Tjek meget gerne siden: ROBUSTHED.dk – der er masser af små tekster, små lydfiler
og små, korte film om emnet.
Se og surf på den side – sluk for mobil, tv og Facebook imens 
Indbydelse til aftenen og med info om tilmeldingen kommer i begyndelsen af april.
Med venlig hilsen,
Merete
Skoleleder

